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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
***************************** 

 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  พ.ศ.  2562  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2562 
 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  17  และข้อ  24  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 ข้อ  
7  (๔)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน  นับแต่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
          

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
  

(นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  

ฉบับที่  6  (พ.ศ.  2552)  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  7  (พ.ศ.  2562)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  หมวดที่  2  มาตรา 16  (1)  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  (ฉบับที่  
2)  พ.ศ.  2559  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  7  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้   

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัต ิ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ  
และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้ง 

ต าบลเฉลียงเดิมขึ้นอยู่กับต าบลแชะ  เมื่อปี พ.ศ. 2512  ได้ยกระดับขึ้นเป็นต าบลเฉลียง  ค าว่าเฉลียง
เป็นค านามเรียกขานของคนรุ่นเก่า  ซึ่งในสมัยก่อนมีพ้ืนที่เป็นปุาดงดิบ  มีไข้ปุาชุกชุมหากผู้ใดเข้ามาจะเป็นไข้
เหลืองตาย  จากค าว่า "เหลือง" เพ้ียนเป็น "เหลียง" และอีกประเด็นมาจากสภาพปุาดงเหลือง  จึงกลายมาเป็นชื่อ 
"ต าบลเฉลียง" มาจนถึงทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่ 4 ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี     จังหวัด
นครราชสีมา ห่างจากสี่แยกบ้านโคกกรวด ถนนสาย อ าเภอครบุรี – อ าเภอเสิงสาง (ถนนหลวงหมายเลข 224) 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 67.40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 295 กิโลเมตร 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐาน 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเฉลียง  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  87.55  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,718.75  ไร่ 
แหล่งน้ าสาธารณะภายในต าบล  มีดังนี้ 

  1.  ล าน้ าและล าห้วย จ านวน  3  สาย  ดังนี้ 
   - คลองล าแชะ 
   - คลองล าตะเคียน 
   -  คลองตะกุดใหญ่ 
  2.  หนองน้ าและสระน้ า   จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
   - สระน้ าหนองหว้า  - สระน้ าบ้านดอนตะเกียด 
   - สระน้ าพะเนียด   - สระน้ าโกรกหนองหว้า 
   - สระน้ าบ้านโคกเจริญ  - อ่างเก็บน้ าโคกกรวด 
   - สระวัดโคกแขวน 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเฉลียง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน ช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึง  พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน-
เมษายน 

2. ฤดูฝน ช่วงระยะเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม 

3. ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม เป็นช่วงอุณหภูมิต่ า 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลเฉลียงเป็นพื้นที่ราบสูง   มีปุาและทิวเขาสูงกั้นเป็นแนวยาว 
อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน   และในฤดหูนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็น 

1.4  ลักษณะของดิน 
ต าบลเฉลียงมีพ้ืนที่ราบเชิงภูเขา  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาเสื่อมโทรม  ไม่มีสิทธิในการถือครองดิน

เป็นดินกรวดแดง  ดินจืดขาดแร่ธาตุ  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินปนลูกรังสภาพไม่มั่นคงถาวร  เมื่อถึงฤดูฝนถนน
บางส่วนอยู่ในที่ลุ่มถูกน้ าท่วมกัดเซาะเสียหายได้ง่าย  ประกอบกับจ านวนพาหนะที่เพ่ิมมากขึ้น  การสัญจรจึงไม่
สะดวกเท่าที่ควรและต้องเสียงบประมาณซ่อมแซมอยู่เป็นประจ า  ควรได้รับการยกระดับถนนและปรับปรุง
สมรรถภาพของถนนและ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอครบุรี  หมู่บ้านที่ใกล้
อ าเภอครบุรีที่สุดระยะทาง  3.50  กิโลเมตร  ไกลที่สุดระยะทาง  12.00  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ติดต่อแนวเขตหลาย
ต าบลดังนี้ 
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1.  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  อบต.บ้านใหม่และอบต.แชะ 
2.  ทิศใต้        ติดต่อกับ  อบต.โคกกระชาย 
3.  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อบต.มาบตะโกเอน และ  อบต.ตะแบกบาน 
4.  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อบต.โคกกระชาย  และ  อบต.บ้านใหม่ 
 
2.2  การเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 4,947 คน แยกเป็นชาย 2,418 คน หญิง 2,529 คน 
 

3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  มีประชากรทั้งสิ้น 7,714  คน แยกเป็นชาย 3,753  คน  เป็นหญิง 3,961 คน มีจ านวน
ครัวเรือน 2,578 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  คน/ ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชากรจาก
ส านักทะเบียนราษฏรอ าเภอครบุรี  ณ  วันที่   ธันวาคม  2559) 
 

      3.2 ช่วงอายุจ านวนประชากร 
  (ข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอครบุรี  ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2559) 

ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1 อายุน้อยกว่า  1  ปีเต็ม 41 58 99 
2 อายุ  1  ปีเต็ม  -  อายุ  2  ปี 69 76 145 
3 อายุ  3  ปีเต็ม  -  อายุ  5  ปี 146 100 246 
4 อายุ  6  ปีเต็ม  -  อายุ  11  ปี 220 248 468 
5 อายุ 12 ปีเต็ม  -  อายุ  14  ปี 146 119 265 
6 อายุ 15 ปีเต็ม  -  อายุ  17  ปี 167 147 314 
7 อายุ 18 ปีเต็ม  -  อายุ  59  ปี 2,418 2,529 4,947 
8 อายุ 60 ปีเต็ม  -  อายุ  79  ปี 479 552 1,031 
9 อายุ  80  ปีขึ้นไป 67 132 199 

รวม 3,753 3,961 7,714 
 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
  โรงเรียนระดับมัธยม   จ านวน  1 แห่ง 
  โรงเรียนระดับประถม   จ านวน   3 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  1 แห่ง 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  - แห่ง 
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4.2  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเฉลียง  จ านวน   1    แห่ง   
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 

  อสม.           จ านวน 190  คน 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน           จ านวน   14  แห่ง 
  ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน          จ านวน   12  แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 
  ข้อมูลจากงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  (ข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคม  2560  -  เดือนมิถุนายน  2562) 
   

ล าดับ ประเภทภัยที่เกิดขึ้นในต าบล 
จ านวนภัยท่ีเกิดขึ้น 

(ราย) 
1 อัคคีภัย 2 
2 วาตภัย 17 
3 อุทกภัย - 
4 ภัยแล้ง  (การสนับสุนนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) - 

 
 4.4  สังคมสงเคราะห์ 
  1.  ผู้สูงอายุ     จ านวน  1,504 ราย 
   -  อายุระหว่าง  90 – 100  ปีขึ้นไป จ านวน       30  ราย 
   -  อายุระหว่าง  80 – 89  จ านวน     190  ราย 
   -  อายุระหว่าง  70 – 79  จ านวน     417  ราย 
   -  อายุระหว่าง  60 – 69  จ านวน     867  ราย 
  2.  ผู้พิการ     จ านวน     288  ราย 
  3.  ผู้ปุวยเอดส ์     จ านวน       10  ราย 
  4.  ผู้ยากไร้     จ านวน        -     ราย 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  224  สายครบุรี  –  เสิงสาง 

  2.  ทางหลวงชนบท  สายเฉลยีง –  โคกกระชาย  (4040) 
  3.  ทางหลวงชนบท  สายเฉลยีง  –  ปอแดง  (3115) 

การคมนาคมทางบกในระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอ สามารถเดินทางติดต่อกันโดยทางรถยนต์     
2 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนที่ใช้ส าหรับการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง หมู่บ้านอยู่ใกล้อ าเภอมากที่สุดมีระยะทาง 3.5  กิโลเมตร  
ไกลที่สุด  12  กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  10-30  นาที สภาพถนนมีความสะดวกปานกลาง 
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5.2  การไฟฟ้า 
มีส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอครบุรี  ท าหน้าที่ดูแลเกีย่วกับระบบกระแสไฟฟูาภายใน

อ าเภอ  การบริการไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง  12  หมู่บ้าน   
5.3  การประปา 

  มีระบบบริการประปาหมู่บ้าน บริการครบทั้ง  12 หมู่  ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประเภทประปา หมายเหตุ 
1 บ้านเฉลียงใหญ่ ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
2 บ้านเฉลียงโคก ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
3 บ้านหนองหว้า ระบบประปาผิวดิน / ระบบประปาบาดาล 2  แห่ง 
4 บ้านเฉลียงโคก ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
5 บ้านโคกแขวน ระบบประปาบาดาล 2  แห่ง 
6 บ้านเฉลียงทุ่ง ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
7 บ้านดอนตะเกียด ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
8 บ้านโคกกรวด ระบบประปาผิวดิน 1  แห่ง 
9 บ้านคลองส าราญ ระบบประปาบาดาล 1  แห่ง 

10 บ้านเฉลียงบรรพต ระบบประปาบาดาล 1  แห่ง 
11 บ้านเฉลียงพัฒนา ระบบประปาบาดาล 1  แห่ง 
12 บ้านโคกเจริญ ระบบประปาบาดาล 2  แห่ง 

 
5.4  โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  มีเอกชนที่ให้บริการด้านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ต าบลเฉลียง  

ดังนี้ 
1.  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
2.  บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด(มหาชน) 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  มีรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
ให้บริการในเขตพ้ืนที่ อ าเภอครบุรี   ดังนี้ 
  1.  ที่ท าการไปรษณีย์  สาขาครบุรี  จ านวน  1  แห่ง 
  2.  เคอรี่เอ็กซ์เพรช  สาขาครบุรี  จ านวน  1  แห่ง 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
ประชากรในต าบลเฉลียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกข้าว  มัน

ส าปะหลัง  อ้อย  พริก  มะละกอ  ถัวลิสง  ข้าวโพด  ยางพารา  เป็นต้น 
6.2 การประมง 

  มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ของประชาชนในหมู่ที่  3  บ้านหนองหว้า  โดยจะท ากระชังเลี้ยงใน
เขื่อนล าแชะ  และมีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกร จ านวน  4 แห่ง 
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 6.4 การบริการ 
1.  มีสถานีบริการน้ ามัน   จ านวน     6   แห่ง 
2.  ปั้มหลอด  จ านวน     3     แห่ง 

  3.  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน    9 แห่ง 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเฉลียง มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน  จ านวน  1  แห่ง  คือ  
โบราณสถานถ้ าวัวแดง  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสุขภาพประจ าต าบลเฉลียง (บ่อหุบ) 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จ านวน   1 แห่ง 
  2. ลานรับซื้อมันส าปะหลัง  จ านวน   5 แห่ง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มทุกประเภทของประชาชน      จ านวน           43   กลุ่ม 
 แยกประเภทกลุ่ม 
  1.  กลุ่มอาชีพ    จ านวน  25   กลุ่ม 
  2.  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน    9   กลุ่ม 

3.  กลุ่มอ่ืนๆ    จ านวน    9   กลุ่ม 
 6.8  แรงงาน 
  ในพ้ืนที่ต าบลเฉลียงส่วนใหญ่ใช้แรงงานในพ้ืนที่  ในการรับจ้างทางการเกษตร  และมีแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน  ได้แก่  ประเทศก าพูชา  มาเป็นแรงงานรับจ้างในพ้ืนที่อย่างถูกกฎหมาย  และไม่มีปัญหาการ
กดข่ีข่มเหงแรงงาน  หรือการเอารัดเอาเปรียบ 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 

7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  คือ 

- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี 
- ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี 
- ประเพณีวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี 
- ประเพณีปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม วัดเขาถ้ าวัวแดงสุวรรณบรรพต จัดขึ้นประมาณเดือน 

มกราคม ของทุกปี 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 มีการละเล่นลิเก เพลงโคราช การเปุาปี่แง่น เครื่องจักรสานต่างๆ  ภาษาถิ่นที่ใช้เป็นภาษาไทย
โคราช การต าสากเหมิ่ง  มโหรีปี่กลอง 
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 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านและของที่ระลึกของต าบลเฉลียง  ได้แก่ 
 หมู่ที ่ 1    บ้านเฉลียงใหญ่  มีผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเชือกปุาน 
 หมู่ที่  2    บ้านเฉลียงโคก  มีผลิตภัณฑ์จากกล้วย  เช่น  กล้วยฉาบรสดั่งเดิม  กล้วยฉาบเบรกแตก   

กล้วยฉาบปาปรีก้า   กล้วยอบเนย  เป็นต้น 
 หมู่ที่  3    บ้านหนองหว้า  มีผลิตภัณฑ์จากเห็ดสด  แหนมเห็ด 
 หมู่ที ่ 4    บ้านเฉลียงโคก  มีผลิตภัณฑ์จากกล้วย  เช่น  กล้วยฉาบรสดั่งเดิม  กล้วยฉาบเบรกแตก   

กล้วยฉาบปาปรีก้า   กล้วยอบเนย  เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์แหนมปลา  แหนมหมู   
 หมู่ที่  5    บ้านโคกแขวน  มีผลิตภัณฑ์ขนมไทยพ้ืนบ้าน  ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากขี้เลื่อย 
 หมู่ที่  6    บ้านเฉลียงทุ่ง  มีผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเม่า 
 หมู่ที่  7    บ้านดอนตะเกียด  มีผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเกรียบ 
 หมู่ที่  8    บ้านโคกกรวด  มีผลิตภัณฑ์น้ าสมุนไพร  ยาสมุนไพร  หอยขม 
 หมู่ที่  9    บ้านคลองส าราญ  มีผลิตภัณฑ์จากเห็ดสด  แหนมเห็ด 
 หมู่ที่  10  บ้านเฉลียงบรรพต  มีผลิตภัณฑ์จากกล้วย  เช่น  กล้วยฉาบรสดั่งเดิม  กล้วยฉาบ

เบรกแตก  กล้วยฉาบปาปรีก้า   กล้วยอบเนย  เป็นต้น 
 หมู่ที่  11   บ้านเฉลียงพัฒนา  มีผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ าผึ้ง  ปลาดุกสด 

 หมู่ที่  12   บ้านโคกเจริญ  มีผลิตภัณฑ์ขนมป๋อง  ขนมพ้ืนบ้าน  กะหรี่ปั๊บ 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  1.  ล าน้ าและล าห้วย   จ านวน   2  สาย  ดังนี้ 
   - คลองล าแชะ  ไหลผ่าน  หมู่ที่  1 , 2 , 4 , ๖  โดยใช้น้ าดิบในการท าประปาหมู่บ้าน  
และใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
   - คลองล าตะเคียน  ไหลผ่านพ้ืนที่  หมู่ที่  3 , 7 , 9  ใช้น้ าในการท าการเกษตร 
   - คลองชลประทานล าแชะ  ไหลผ่านพ้ืนที่  หมู่ที่  1 , 2 , 4 , 6 , 12 ใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 
  2.  หนองน้ าและสระน้ า   จ านวน  6  แห่ง ดังนี้ 
   หมู่ที่  1    บ้านเฉลียงใหญ่  มีแหล่งน้ าคือ  สระตะกุดใหญ่ 

หมู่ที่  3    บ้านหนองหว้า มีแหล่งน้ าคือ  สระน้ าสาธารณะหนองหว้า ,      
สระโกรกหนองหว้า 

หมู่ที่  4    บ้านเฉลียงโคก มีแหล่งน้ าคือ  สระเพนียด ,  สะบ่อหุบ 
   หมู่ที่  5    บ้านโคกแขวน  มีแหล่งน้ าคือ  สระน้ าวัดโคกแขวน 
   หมู่ที่  7    บ้านดอนตะเกียด มีแหล่งน้ าคือ  สระน้ าบ้านดอนตะเกียด 
   หมู่ที่  8    บ้านโคกกรวด  มีแหล่งน้ าคือ  อ่างเก็บน้ าโคกกรวด 
   หมู่ที่  12  บ้านโคกเจริญ  มีแหล่งน้ าคือ  สระน้ าบ้านโคกเจริญ 
 



-8- 
 

 8.2 ป่าไม้ 
   พ้ืนที่ต าบลเฉลียงมีสภาพพ้ืนที่เป็นปุาเสื่อมโทรม  ถูกจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร (สปก.)  มี
พ้ืนทีปุ่าทีร่าษฎรช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้คือ ที่สาธารณะทุง่ท าเลเลี้ยงสัตว์  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  4 บ้านเฉลียงโคก  
มีพ้ืนที่โดยประมาณ  504  ไร่  ใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรภายในต าบลเฉลียง  แต่ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์
ลดน้อยลง  ท าให้มีลักษณะเป็นพื้นที่ปุาเพ่ิมมากข้ึน  ลักษณะปุาไม้ในต าบลเฉลียงส่วนมากเป็นปุาไม้ผลัดใบ ปุาเต็ง
รัง และปุาเบญจพรรณ  
 

 8.3 ภูเขา 
   มีเขาหินทราย คือเขาลูกช้าง และเขาถ้ าวัวแดง 
 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในพ้ืนที่ต าบลเฉลียง  มีพื้นที่ที่ได้กันไว้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่ง  ได้แก่ 

1. ที่สาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  26680 
เนื้อท่ีประมาณ  504  ไร่  2  งาน  52  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  6  กันยายน  2528 
  2. ที่สาธารณะประโยชน์ปุาช้าบ้านเฉลียง  หมู่ที่  1  บ้านเฉลียงใหญ่  นสล.  เลขที่  26693  
เนื้อท่ีประมาณ  25  ไร่  1  งาน  89  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  6  กันยายน  2528 

3. ที่สาธารณะประโยชน์ปุาช้าสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่  9  บ้านคลองส าราญ  นสล. เลขที่ นม  4153  
เนื้อท่ีประมาณ  37  ไร่  1  งาน  23  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

4. ที่สาธารณะประโยชน์บ่อลูกรัง  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  นม  8187 
เนื้อท่ีประมาณ  19  ไร่  2  งาน  66  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

5. ที่สาธารณะประโยชน์คูพะเนียด  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  27137 
เนื้อท่ีประมาณ  56  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  12  กันยายน  2528 

6. ที่สาธารณะประโยชน์บ่อหุบ  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  นม  4148 
เนื้อท่ีประมาณ  17  ไร่  3  งาน  35  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

7. ที่สาธารณะประโยชน์ที่เยาวชนหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  นม  4303  
เนื้อท่ีประมาณ  44  ไร่  02  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  มีนาคม  2544 

8. ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองหว้า  หมู่ที่  3  บ้านหนองหว้า  นสล.  เลขที่  นม  1791  
เนื้อท่ีประมาณ  9  ไร่  1  งาน  10  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  11  เมษายน  2540 

9. ที่สาธารณะประโยชน์โกรกหนองหว้า  หมู่ที่  3  บ้านหนองหว้า  นสล.  เลขที่  นม  1779  
เนื้อท่ีประมาณ  10  ไร่  67  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  9  เมษายน  2540 

10. ที่สาธารณะประโยชน์หนองโคลน  หมู่ที่  2  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  นม  1789 
เนื้อท่ีประมาณ  8  ไร่  44  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  11  เมษายน  2540 

11. ที่สาธารณะประโยชน์ตะกุดนาค  หมู่ที่  2  บ้านเฉลียงโคก  นสล.  เลขที่  นม  4146 
เนื้อท่ีประมาณ  8  ไร่  3  งาน  27  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 
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12. ที่สาธารณะประโยชน์ที่สงวนโรงเรียนบ้านเฉลียง  (คุรุราษฎรบ ารุง)  หมู่ที่ 1 บ้านเฉลียงใหญ่  
นสล.  เลขที่  นม  2364  เนื้อท่ีประมาณ  14  ไร่  53  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  16  เมษายน  2541 

13. ที่สาธารณะประโยชน์ธนาคารข้าว  หมู่ที่  8  บ้านโคกกรวด  นสล.  เลขที่  นม  4152 
เนื้อท่ีประมาณ  54  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

14. ที่สาธารณะประโยชน์สระแดง  หมู่ที่  8  บ้านโคกกรวด  นสล.  เลขที่  นม  4150 
เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร่  72  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

15. ที่สาธารณะประโยชน์สระขาว  หมู่ที่  8  บ้านโคกกรวด  นสล.  เลขที่  นม  4151 
เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร่  3  งาน  97  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 

16. ที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนตะเกียด  หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะเกียด  นสล. เลขที่ นม  1776  
เนื้อท่ีประมาณ  4  ไร่  1  งาน  44  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  9  เมษายน  2540 

17. ที่สาธารณะประโยชน์สระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านดอนตะเกียด หมู่ที่  7 บ้านดอนตะเกียด  
นสล.  เลขที่  นม  1775  เนื้อท่ีประมาณ  5  ไร่  11  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  9  เมษายน  2540 

18. ที่สาธารณะประโยชน์หนองไผ่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่  5 บ้านโคกแขวน  นสล.  เลขที่  นม  
1725  เนื้อท่ีประมาณ  4  ไร่  3  งาน  92  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  11  เมษายน  2540 

19. ที่สาธารณะประโยชน์ที่ศูนย์กลางหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  นสล. เลขที ่นม  4149  
เนื้อท่ีประมาณ  1  งาน  88  ตารางวา  ออกให้  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2544 
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1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้  มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้อง  และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2560  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินผล  รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล   และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 
สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1  เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  ที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ อัตราการขยายตัว 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ทางเศรษฐกิจในปี  2560  ที่ร้อยละ  3.9  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ  เมื่อเทียบกับร้อยละ  6.0  ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ  6  ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ  และ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต   ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ  ที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย  ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย  ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้  และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ  เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้  ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นใน การตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศ  ยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น         
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคน ในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลง  และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ ในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้ง  ที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย  แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน  ละเอียดอ่อน  และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทย ที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ 
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ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ  ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์   และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ  เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่  และเทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น   แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิ  การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมี
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพ และสร้างความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี   2574  จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ   ที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลง  และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน  และจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ และการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ  จะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค  และ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาค จะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น 
ทั้งนี ้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจ
มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง
ในเชิงความผันผวน  ความถี่  และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถ  ในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าว  ที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ จะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ  
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร  มีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น  กฎ  ระเบียบ  และข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมี
ความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่ส าคัญ  เช่น  เปูาหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน  และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
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  แนวโน้มเหล่านี้  จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ  สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น  อาชญากรรมไซเบอร์  รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  เทคโนโลยี  สินค้าและบริการ การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  การเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรค
อุบัติใหม ่ ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกัน  และรองรับผลกระทบ
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผัน  ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และองค์ความรู้สมัยใหม่  มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว  จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป   
มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน  และบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง   วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ี 
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สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมคีวามแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
 

  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ 
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ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีทีอ่ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 

(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

     4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

     4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

     4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
     4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

     4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
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(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน  และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.  2560 – 2564)  ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้นโดยได้น้อมนาหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2. เปูาหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

(1)  แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565  (ฉบับทบทวน) 
1. สภาพทั่วไป  

1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  14◦7'  ถึง 18◦27' 
เหนือ  และลองตจิูด  100◦54'  ถึง  105◦37'  ตะวันออก  ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้านตะวันออกและด้านเหนือ  มีแม่น้ าโขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน  และด้านใต้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันพรมแดน  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่รวม  105.53  ล้านไร่  ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง  มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก  มีลักษณะคล้ายกระทะ  แบ่งเป็น  2  เขตใหญ่  ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช  อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี  ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา  และบริเวณ
แอ่งสกลนคร  อยู่ทางตอนเหนือของภาคตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง  เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนคร  ไดแ้ก่  เทือกเขาภูพาน 
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1.3  ภูมิอากาศ  มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่
ปุาไม้  15.66  ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.9  พ้ืนที่ท าการเกษตร 63.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ  26.02 ล้านไร่  หรือร้อยละ 24.7  ของพ้ืนที่ภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5.1 ดิน  สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า  ท าให้ขาดแคลนน้ า  และขาดธาตุ
อาหาร  ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม  จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

1.5.2 แหล่งน้ า  มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่  3  ลุ่ม  ได้แก่  แม่น้ าชี  มีความยาว
ประมาณ  765  กิโลเมตร  ยาวที่สุดในประเทศไทย  มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี  แม่น้ ามูลมีความยาวประมาณ  641  กิโลเมตร  ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย  ได้แก่  ล าปาว  ล าน้ าอูน  ล าน้ าสงคราม  ล าเสียว 
ล าน้ าเลย  ล าน้ าพอง  และล าตะคอง  รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่  เช่น  หนองหาร 
(สกลนคร)  และบึงละหาน  (ชัยภูมิ)  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาลมีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย  5 - 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง  ที่ความลึกของบ่อประมาณ  30  เมตร  คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด  กร่อย  และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ  หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบ
น้ าเค็ม  

1.5.3  ป่าไม้  ในปี  2560  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้  จ านวน 
15.66  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  14.9  ของพ้ืนที่ภาค  หรือร้อยละ  15.3  ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ  ซึ่งยังต่ า
กว่าค่าเปูาหมาย  ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ  40  ของพ้ืนที่  ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือน

บ้าน  สปป.ลาว  กัมพูชา  และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2  
2.2 รถไฟ  
2.3 สนามบิน  
2.4 ด่านชายแดน  
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค  
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ได้แก่  รถไฟความเร็วสูง  (ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา  ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ - ขอนแก่น  ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  ช่วงจิระ - อุบลราชธานี)  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทาง
พิเศษ  (ช่วงบางปะอิน - นครราชสีมา  ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ  EWEC  ด้านตะวันออก)  

2.6 บริการสาธารณูปโภค  
2.6.1 ไฟฟูา  
2.6.2 ประปา  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

4. ประชากรและสังคม 
4.1 ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ  ปี  2560  มีจ านวนประชากร  

21.98  ล้านคน  หรือร้อยละ  33.2  ของประเทศ  เพ่ิมขึ้นจาก  21.69  ล้านคน  ในปี  2555  และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี  2555 - 2550  โดยเฉลี่ยร้อยละ  0.31  ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิม
เฉลี่ยร้อยละ 0.54  โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากที่สุด  2.58  ล้านคน  รองลงมาคือจังหวัด
อุบลราชธานี มี ประชากร  1.81  ล้านคน  และจังหวัดขอนแก่น  มีประชากร  1.76  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  
12.0 8.5  และ 8.2 ของประชากรภาค ตามล าดับ  

4.2 แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา  แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อย

มาก  ในป ี2560 มีก าลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร  ร้อยละ  50.77  ของก าลังแรงงาน
ของภาค  จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลงจากร้อยละ  57.8  ในปี  2555  เป็นร้อยละ 56.48  ใน
ปี  2560  มีความรู้ระดับมัธยมต้น  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ  16.02  ในปี  2555  เป็นร้อยละ  17.9 ในปี  2560  
ระดับมัธยมปลาย  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ  11.87  ในปี  2555  เป็นร้อยละ  11.96  ในปี  2560 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ  2.07  ในปี 2555  เป็นร้อยละ  2.09  ในปี  2560 ระดับอุดมศึกษา  
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  7.05  ในปี  2555  เป็นร้อยละ  9.56  ในปี  2560 

4.3 การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี  53  แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด  แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  36  แห่ง  เอกชน  10  แห่ง  และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  7  แห่ง  ใน
จ านวนนี้เป็นสถาบันวิจัย  12  แห่ง  ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

4.4 สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  ในปี 2560  มีจ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล  323  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลชุมชน  (รพช.)  291  แห่ง  โรงพยาบาลทั่วไป  (รพท.)  23  
แห่ง  โรงพยาบาลศูนย์  (รพศ.)  9  แห่ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.) จ านวน  3,477  แห่ง  
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5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรปุาไม้มีแนวโน้มลดลงในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม ้ 
จ านวน  15.66  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  14.9  ของพ้ืนที่ภาคหรือร้อยละ  15.3  ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ  
ในช่วงปี  2556 - 2560  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลง  เฉลี่ยร้อยละ 0.24  เนื่องจาก
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่  จังหวัด
มุกดาหาร  รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย  และจังหวัดอุบลราชธานี  

5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปุามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ในช่วงปี  2556 - 2560  มีจ านวนการเกิดไฟปุา
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ  8.8  โดยปี  2560  เกิดไฟไหม้ปุา  จ านวน  878  ครั้ง  พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687  ไร่  
ลดลงจากปี  2556  ที่มีจ านวน  1,574  ครั้ง  และจ านวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้  19,622  ไร่  ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟ
ไหม้ปุามากท่ีสุด  โดยในระหว่างปี  2556 - 2560  เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย  1,268.8  ครั้งต่อปี  คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูก
ไฟไหม้เฉลี่ย  18,741.2  ไร่ต่อปี  

6. สภาวะแวดล้อม  
6.1 จุดแข็ง  
6.2 จุดอ่อน  
6.3 โอกาส  
6.4 ภัยคุกคาม  

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความพร้อม
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ  
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัย  เพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้  ทุน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่  ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  มาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค  เพ่ือให้มีอัตราการ
เติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ า  กับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆของประเทศได้ในระยะยาว  

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

8.2 วัตถุประสงค์  
8.2.1 เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 

การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
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8.2.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

8.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

8.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 

8.3 เป้าหมาย  

8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน  

8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  

8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2562-
2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 

(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
3.5ต่อปี 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

 

8.5  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565   
       (ฉบับทบทวน) 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
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  8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
(2)  แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ

บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2560  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม 
2561  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  เป็นประธาน  มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์  และ
วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  และนายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ตามมติที่ประชุม  อ.ก.บ.ภ.  ด้านวิชาการครั้งที่  2 / 2561  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2561  และ
เห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด  ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น  2  ส่วน  ส่วนที่  1 
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่  หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  ส่วนที่  2 
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ  Cluster  หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ระหว่างวันที่  20 – 21  สิงหาคม  2561  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  
20  ปี  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และ
สถาบันการศึกษา)  เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งเป็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด  ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน  ปี  พ.ศ.  2563  ฉบับนี้   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ  (ก.บ.ก.)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ในคราวประชุม  ครั้งที่  8 / 2561  เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม  2560  โดยสรุปประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ

กีฬาที่มีชื่อเสียง 
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4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 
 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
(3)  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา  ระยะ ๕  ปี   โดยมุ่ งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๕  ปี มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics  และพลังงานสะอาด  ในภูมิภาค  
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ตาม

มาตรฐานสากล  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกปูอง สถาบันหลักของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูอง สถาบันหลักของชาติ  
5. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการทุกด้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์           
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมการสร้างมลูค่าสินค้าและบริการทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) 
2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้เพิ่มศักยภาพ ในการ
ผลิต 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (%) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

2. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

3. อัตราการว่างงาน (%) 5. น าองค์ความรูสู้่ผู้ปฏิบัติอยา่งยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ4. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย

ของครัวเรือน (เท่า) 
5. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
(ครัวเรือน/ปี) 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

6. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

3. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 7. สรา้งโอกาสและพัฒนาฝีมือใหก้ับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

8. จ านวนผู้ประกอบการ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น (ราย) 

8. สนับสนุนการผลติและสร้างผลงานนวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภยัที่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์           

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร ท่ีอยู่ใตเ้ส้น
ความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
(Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ สิ่ง
อ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบปูองกันภัยที่เอื้อต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนา โครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน (%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกนัสังคมของแรงงาน ใน
จังหวัด 
4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสามารถ
บริการได้อย่างครอบคลุม 
5. ส่งเสริมใหส้ังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์เร่ร่อนสู่คน 
 

3. เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน
ให้กับสังคม 
 

4. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ี
จัดกิจกรรมส่งเสรมิด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม (ครั้ง) 

6. ส่งเสริมใหส้ังคมมภีูมิคุม้กันทางสังคม 
 
7. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนท่ีประสบปัญหา
ทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบตาม
ภารกิจท่ีกฎหมายก าหนด 

4. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 
(แพทย์/คน) (ปี 2559 แพทย์ 626 
คน ประชากร 2,629,979 คน) 

8. ส่งเสริมใหม้ีการผลติบุคลากรดา้นสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
(แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวชศาสตร์) 

6 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากร
ด้านดิจิทัลไดร้ับความรู้และประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน) 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

7. จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ประชากร
ไทยอายุ 15-59 ปี (ปี) 
 

10. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกป่ระชากรอายุ 15 - 59 ปี 

8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 
(คะแนน) 
 

11. ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้สูงข้ึน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตาม 
                     แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์           
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ
 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุา
ไม้ในจังหวัด (จ านวน 1,920,525 
ไร่) 
 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้
ตระหนักถึงคณุค่า และประโยชน์ ของทรัพยากรปุาไม้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 

2. เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ และรณรงค์ ให้ทุก
ภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการ ลดปรมิาณ
ขยะ 

3.การจัดการน้ าเสยี (แห่ง) 
 

3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการน้ า
เสีย 

4. พื้นที่บริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น (ไร่) 
 

4. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน้ าท้ังในเขตชลประทาน 
และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
การขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 
5. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเพิ่ม
สิ่งก่อสร้างเพื่อลดการพังทลายของตลิ่งตามแม่น้ า ล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 

2. เพื่อใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

5. สัดส่วนปรมิาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 
 

6. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครฐั 

6. สัดส่วนปรมิาณการใช้ไฟฟูาภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/
คน/ปี) 
 
7. สัดส่วนปรมิาณการใช้ไฟฟูา ในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
 
8. สัดส่วนปรมิาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ 

           ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

เป้าประสงค์           
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เสริมสร้างความ
มั่นคง เพื่อปกปูอง
สถาบันหลัก ของชาต ิ
 

1.จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของชาติ 
(ต าบล) 
 

1. สรา้งความรู้ความเข้าใจถึงความส าคญัของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
 
2.ส่งเสรมิ พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 
3.ส่งเสรมิการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริ 
 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหา ด้านความมั่นคง
ทุกมิต ิ
 

2. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่ายการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) 
 

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
5. การปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และการค้ามนุษย ์
 
6. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
7. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ
8.การปูองกันและแก้ไขปญัหาภยัคุกคามรูปแบบใหม ่
 
9. การส่งเสริม ปูองกันและแกไ้ขปัญหาสาธารณภัย 
 
10. การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
 

3. เสริมสร้างความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ ในชาต ิ
 

3.สร้างการรบัรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) 
 

12. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของ
ประชาชน หรือนักเรยีน นักศึกษา ในจังหวัด 
 

4.สร้างการมสี่วนร่วม (ต าบล) 
 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์           

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 
 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ไดร้ับ
การรับรองคณุภาพ HA (%) 

1. เพิ่มขีดความสามารถการให้บรกิารภาครัฐ ตามแนวทาง
หลักการทรงงาน 

2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้ าประปา (%) 
3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟูา 
(%) 
4. ร้อยละของประชากรทีเ่ข้าถึง
อินเตอร์เนต็ (%) 
5. การให้บริการภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ 
และเอกชน 
   5.1 จ านวนครั้ง 
   5.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
6. ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่าย
งบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเกบ็
รายได้ ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
(%) (ปี 58 จ านวน
1,855,699,358 บาท) 

2. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายไดข้ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 
 

8. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร  

3. การพัฒนาบุคลากร 
 

   8.1 ประชาชน  4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

   8.2 บุคลากรภายในองค์กร 
 

5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
 
6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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(4)  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  (12 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชนรวมทั้งให้มี 
การบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ 

1.2 ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) ละร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.4 ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
1.6 การน าข้อมูล จปฐ. และกชช2ค. มาใช้ในการวางแผน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช 
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานขององค์กร 

ตนเอง 
1.8 ให้ศึกษาจัดท าแผนพัฒนาของอ าเภอแบบบูรณาการ  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกภาค 

ส่วนเขา้มาร่วมจัดท าแผน  เพ่ือให้ทุกอ าเภอมีแผนหลัก  (Master Plan)  ในการพัฒนาทุกส่วนของอ าเภอนั้น ๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพ่ึงพอใจ 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังด้านสาธารณสุข  โดยจัดทุนการศึกษา  สนับสนุน  (แพทย์/

พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารสุข/)ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 
2.3  ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข  โดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  ก าลังคน 

งบประมาณ  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ  พ.ศ.  2542 
2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม,)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
2.5  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สู่การมีสุขภาพ

ที่ด ี (คุ้มครองผู้บริโภค / การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ / การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน / อนามัย / 
โรงเรียน) 

2.6  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)  โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย 
รับส่งผู้ปุวยระดับโซน  ทุกโซนสามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.7  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น าชุมชน  (ก านัน , 
ผู้ใหญ่บ้าน)  กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน , กลุ่มวัยรุ่น , วัยท างาน , วัยสูงอายุ 

2.8  การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
รับรักษาผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้น  โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมืองและ 
ต าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  ส่งเสริมการกระจายอ านาจ  และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความ

สมัครใจ  และความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ 
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อน

วัยเรียน  ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
3.4  ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา  และเป็นโรงเรียนมาตรฐาน

คุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.5  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และมีความเป็นเลิศ 
3.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน าเทคโนโลยีสารเสนเทศ  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้ 
3.7  จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษา  เพ่ือประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

นโยบายการศึกษาของ อบจ. โดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาท้ังที่สังกัด อบจ.และ
กระทรวงศึกษาธิการและอ่ืน ๆ 

3.8  จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
3.9  จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชน  เพ่ือพัฒนาอาชีพน าไปสู่การมีงานท า 

และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.10  จัดท าศูนย์การเรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  เช่น  ศูนย์ภาษาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิตฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

4.2  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
4.3.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก 

วัยรุ่น  เยาวชน วัยท างาน  และวัยชรา 
4.5  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนรว่มบริหารจัดการ 
4.6  สนับสนุนกลุ่มเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปุวยเรื้อรัง  ด้านหลักประกัน

รายได้  เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
4.7  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา 
4.8  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  เยาวชน  สตรีคนชรา  ผูด้้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

    5.1  การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสานกับสถาบันการศึกษา กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต / พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหาร
จัดการประสาน กองคลังงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด 

5.2  ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็น
สินค้าส่งออกและจัดท าห้องแสดงสินค้า  เพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 

5.3  ประสานงานกับทุกภาคส่วน  เช่น  สภาอุตสาหกรรม  หอการค้า  อ่ืน ๆ  เพ่ือ
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

5.4  การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
5.5  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม  (สอช.)  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการตลาด  โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

6.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
6.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
6.4  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

6.5  ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6.6  สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองต่าง ๆ 
6.7  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร  เป็นพลังงานทดแทน 
6.8  ส่งเสริมการด าเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร , น้ า , ลม , แสงอาทิตย์

และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่7 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
แนวทางการพัฒนา 

7.1  ประสานร่วมมือกับ  ท.ท.ท.  เพ่ือยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
ส านักปลัดฯ , กองช่าง  และจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

7.2  ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
/ เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 

7.3  ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศ     มาใช้บริการแบบ
ลองสเตย์ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

7.4  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว 
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7.5 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้
สะดวกรวดเร็ว 

7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัยงานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมายฯลฯ 

7.7 ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้าอิน
โดจีน ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่8 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 
8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬา

พ้ืนบ้าน 
8.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน

โรงเรียนการกีฬา 
8.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8.5 ประสานความร่วมมือชมรม / สมาคมต่าง ๆ เพ่ือจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา

ซีเกมส์ 
8.6 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพ้ืนบ้าน เช่น ลิเกเพลงโคราช และ

การแข่งขันทางดนตรีเพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ 
8.7 เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาตินานาชาติเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

การกีฬา 
8.8 ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ า  ปุา ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3 
ภาคีทุกเรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 

9.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น 
หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อย  โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 
9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
9.5 ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 
9.6 ประสานความร่วมมือ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 
9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลองและสายน้ าหลักท้ัง  9  สาย ของจังหวัด

นครราชสีมา 
9.9 ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม  น้ าแล้ง  น้ าเค็ม  โดยชุมชน 
9.10 สนับสนุนให้มีการวัดท าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง  paramotor   

และเทคโนโลยีส ารวจระยะไกลเพื่อปูองกันการบุกรุกปุาไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ า 
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ยุทธศาสตร์ที่10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

10.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล สิ่ง

แวดล้อม,กองช่าง อบต.) เพ่ือลดความทับซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
10.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหล่งน้ า  คลองน้ า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
10.4 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทางระบาย

น้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
10.5 ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการ

ชุมชน 
10.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 
10.7 ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

 
ยุทธศาสตร์ที่11. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
11.1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ

ท้องถิ่น 
11.2 รื้อฟ้ืน คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
11.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์รูปแบบต่าง ๆ 
11.4 ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์

เป็นประจ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่12. การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

12.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

12.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุน  ต ารวจบ้าน/ อพปร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

12.3 สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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 2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“อบต.เป็นที่พึ่งของประชาชน  ประชาชนอยู่ดีกินดี” 
  
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 
 10. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
 11. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
  
 2.3 เป้าประสงค์ 

 1. ประสานและบริหารจัดการน้ า  พัฒนาคูคลองและจัดสรรแหล่งน้ า  พัฒนาชุมชนและสังคมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 
 3. นักเรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนา  และสนับสนุนให้มีทักษะมาตรฐานสากล 
 4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี 
 5. เกษตรกรได้รับความรู้และน ามาพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต  ได้รับการสนับสนุนการท า
เกษตรทางเลือก 
 6. ประชาชนกลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และเยาวชน ได้รับการ
สนับสนุนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนให้ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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 8. ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  และส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมในต าบล 
 10. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 11. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง 
 12. การท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม 
 

 2.4  ตัวชี้วัด 
(๑)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

      1.1  จ านวนโครงการที่มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า  ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    1.2  จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บ
กักน้ าเพื่อการเกษตร  อุปโภค  บริโภค 

1.3  จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       2.1  จ านวนโครงการที่ได้มีการจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทาง
น้ า  และทางระบายน้ า  และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
     2.2  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย  สนามกีฬา
และนันทนาการชุมชน 
  (3)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการศึกษา 

3.1  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.2  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ให้ได้มาตรฐาน
และมีความเป็นเลิศ 

3.3  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ   

(4)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   4.1  จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
   4.2  จ านวนโครงการที่มีการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพา
ตนเองของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค / การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ / การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน / อนามัยโรงเรียน) 

(5)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
   5.1  จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
   5.2  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน 
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(6)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม 

6.1  จ านวนโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

6.2  จ านวนโครงการที่มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6.3  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่
แรกเกิด  วัยเด็ก  วัยรุ่น  เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา 

6.4  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
  (7)   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

7.1  จ านวนโครงการที่สามารถการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 

7.2  จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบ้าน / อพปร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

(8)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.1  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่น 
8.2  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด 
(9)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 

9.1  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ  
ในด้านการบริหารจัดการ 

(10)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
10.1  จ านวนโครงการที่มีการประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น  (อบจ. , เทศบาล , 

อบต.)  และร่วมกับราชการส่วนภูมิภาค 
10.2  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี 
10.3  จ านวนโครงการที่มกีารพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้อง 
(11)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11.1  จ านวนโครงการที่มกีารส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้าง
ความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

11.2  จ านวนโครงการที่มีการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาขยะภาครัฐและ
เอกชนครบวงจร 
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(12)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
12.1  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
12.2  จ านวนโครงการที่พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  เพ่ือบริการ

นักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว 
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 

(๑)  ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
      มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  รวมทั้งพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค  และพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (2)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       มีการจัดท าและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  
และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  จัดสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย  สนามกีฬา
และนันทนาการชุมชน 
  (3)  ด้านการศึกษา 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้ง
ระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  
ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเพ่ิมประสิทธิภาพ   

(4)  ด้านสาธารณสุข 
   เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี  ส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี   

(5)  ด้านเกษตรกรรม 
   เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์  จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

(6)  ด้านสวัสดิการและสังคม 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  

สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก  
วัยรุ่น  เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีสว่นร่วมในการบริหาร
จัดการ 
  (7)   ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า  ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบ้าน / 
อพปร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
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(8)  ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  การ

จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด   
(9)  ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ  ในด้านการบริหาร
จัดการ 

(10)  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น  (อบจ. , เทศบาล , อบต.)  และร่วมกับราชการส่วน

ภูมิภาค  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

(11)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดสวนสาธารณะชุมชน / สร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด  ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร 
(12)  ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด  พัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว 
 
 2.6  กลยุทธ์ 

(๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
      แนวทางที่  1  มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า  ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    แนวทางท่ี  2  มีการพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ

การเกษตร  อุปโภค  บริโภค 
แนวทางท่ี  3  มีการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (2)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แนวทางท่ี  1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทาง
ระบายน้ า  และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
     แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย  สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน 
  (3)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
โรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุน
งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและมี
ความเป็นเลิศ 

แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
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(4)  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
   แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
   แนวทางท่ี  2  การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชน  สู่การมีสุขภาพท่ีดี  (คุ้มครองผู้บริโภค / การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ / การฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประชาชน / อนามัยโรงเรียน) 

(5)  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
   แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
   แนวทางท่ี  2  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน 

(6)  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
แนวทางท่ี  2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  

วัยเด็ก  วัยรุ่น  เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา 
แนวทางท่ี  4  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 
  (7)   ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางท่ี  1  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 

แนวทางท่ี  2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบ้าน / อพปร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

(8)  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้านถึงระดับจังหวัด 
(9)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ  ในด้าน
การบริหารจัดการ 

(10)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
แนวทางท่ี  1  ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น  (อบจ. , เทศบาล , อบต.)  และร่วมกับ

ราชการส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม

สอดคล้อง 
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(11)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสอง

ข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 
แนวทางท่ี  2  ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร 

(12)  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
แนวทางท่ี  1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  เพ่ือบริการ

นักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว 
 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  ประสานและบริหารการจัดการน้ า  ขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ า
เพ่ือการเกษตร  อุปโภค  บริโภค  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย  สนาม
กีฬาและนันทนาการชุมชน 

     3. สร้างความม่ันคงทางการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  
ประถม  มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  จัดสรรงบประมาณ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4.  สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ  การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี 

5.  ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์  และการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน 
6.  คนทุกเพศทุกวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิที่ดี  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก  วัยรุ่น  เยาวชน  วัย

ท างาน  และวัยชรา  ได้รับการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยเท่าเทียมกัน 
  7  มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

8  ให้ความส าคัญกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  การ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด 

9  ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในการประกอบการลงทุน  และองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการ 

10 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ  ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น  (อบจ. , 
เทศบาล , อบต.)  และร่วมกับราชการส่วนภูมิภาค  เพ่ิมส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี  น าเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
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11  สร้างสวนสาธารณะชุมชน  การสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ
ภาครัฐและเอกชนครบวงจร 

12  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ิมสิ่งอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย  เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว 
 

แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (10)  แผนงานการเกษตร 
  (11)  แผนงานงบกลาง 
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สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 
ความสอดคล้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ 5 
ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการสร้างเสริมและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันกันอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาขีดความสามารถใน
การแขง่ขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสรมิสร้างความสามารถใน
การแขง่ขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจีสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน 
ระบบโลจสีติกสส์ู่ภมูิภาคและ
อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภูมภิาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสมารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านสาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจีสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านสวสัดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน 
ระบบโลจสีติกสส์ู่ภมูิภาค 
และอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านความมั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน 
ระบบโลจสีติกสส์ู่ภมูิภาคและ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมความมั่นคงทุกมติิ 
เพื่อปกปูองสถาบันหลักของ
ชาติ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านเศรษฐกิจและพาณิชย 
กรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันไดอ้ย่างย่ังยืนยทุธศาสตร์
ที่ 7  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 8 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 9 
การพัฒนาภูมิภาค เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 10 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน 
ระบบโลจสิติกสส์ู่ภมูิภาค
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับปรุงสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน 
ระบบโลจสีติกสส์ู่ภมูิภาคและ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการบรหิาร
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  8 
การพัฒนาภูมภิาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ า

ทางสงัคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อ

พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

 
ความมั่นคง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการภาครัฐและ

ธรรมาภิบาลในสงัคม 

 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิจัยและ      

นวัตกรรม 

 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ
  

 

การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

 

 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรปูอาหาร 

 
การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

 
ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจสีติกส์สู่ภูมิภาคอาเซียน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ         

โลจสีติกส ์

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา     (พ.ศ. 2561 – 
2564) 

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกจิ 

การยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมบรูณ์ยั่งยืน 

การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ินของประชาชน 

 
การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/โครงการ 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาตาม

ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

การคมนาคมที่
สะดวก ทั่วถึง 

พัฒนาสนับสนุน
การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน 

เกษตรกรรมมี
ความรู้ ลดต้นทุน

การผลิต 

ประชาชนกลุ่มต่างๆได้รับ
การสนับสนุน พัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ
และพาณิชยกรรม 

บรหิารราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
บริการ 

แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร แผนงานงบ
กลาง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

การสานต่อแนว
พระราชด าร ิ

ด้านการศึกษา ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ด้านการพัฒนา
สังคม 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

การบริหาร
จัดการบ้านเมอืง

ที่ด ี

การรกัษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาขน 

ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การสานต่อแนว
พระราชด าร ิ

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้าน
การศึกษา 

สาธารณสุข เกษตรกรรม สวัสดิการ
และสงัคม 

ความมั่นคง และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา 

เศรษฐกจิ
และพาณิช

ยกรรม 

การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

การท่องเที่ยวและ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
การรักษาและมี

สุขภาพที่ดี 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 

 

อบต.เป็นที่พ่ึงของประชาชน  ประชาชนอยู่ดีกินดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง 

การสานต่อแนว
พระราชด าร ิ

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้าน
การศึกษา 

สาธารณสุข เกษตรกรรม สวัสดิการ
และสงัคม 

ความมั่นคง และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา 

เศรษฐกจิ
และพาณิช

ยกรรม 

การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

การท่องเที่ยวและ
บริการ 

เป้าประสงค์ พัฒนาตาม
ปรัชญา

เศรษฐกจิ
พอเพียง 

การคมนาคมที่
สะดวก ทั่วถึง 

พัฒนาสนับสนุน
การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน 

เกษตรกรรมมี
ความรู้ ลดต้นทุน

การผลิต 

ประชาชนกลุ่มต่างๆได้รับ
การสนับสนุน พัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ
และพาณิชยกรรม 

บรหิารราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
การรักษาและมี

สุขภาพที่ดี 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 

ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ประสาน พัฒนา
ตามแนว

พระราชด าร ิ

จัดให้มีและ
บ ารุงรักษา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข 

เสรมิสร้างสนับสนนุ
เกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนากลุ่ม

ต่างๆ 

ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชมุชน 

ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายย่อย รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ 

ประสานส่งเสรมิ พัฒนา 
อบจ. เทศบาล อบต. 

ร่วมกับราชการส่วนภูมภิาค 

ส่งเสริมประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนนุ ส่งเสริม การ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

แผนงาน แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร แผนงานงบ
กลาง 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เป็น
การประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และสภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน  จุดแข็ง ของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

 ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S ) 
จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็น
เครื่องมือเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ในปัจจุบัน ในการก าหนดประเด็น
ในการพัฒนาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

 

 ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strength – S) 

- มีบุคลากร หรืออัตราก าลังทีมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ

อ านาจ การก ากับดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบและคล่องตัว 

- มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ 
- มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่เพียงพอและพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
- มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

มีล าคลองไหลผ่าน 
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ทุ่งท าเลเลี้ยงสัตว์ / บ่อหุบ เขาถ้ า

วัวแดง) 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานปริวาสกรรมเขาถ้ าวัวแดง 

ต าสากเหมิ่ง ลอยกระทง ฯลฯ 
 
 
 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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  จุดอ่อน (Weak - W) 
- ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานยังครอบคลุม 
- ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจาก

หน่วยงานภาครัฐ 
 

  ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส (Opportunity - O) 

- มีระบบเทคโนโลยีและสานสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
- มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก 
- ยังมีความเป็นสังคมแบบชนบท มีความเก้ือกูล พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
- นโยบายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ 

 

  อุปสรรค (Threat – T) 
- ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พ้ืนที่

สาธารณะ ฯลฯ 
- ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผงกระทบกับระบบเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
- ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
- ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ทั้งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านการสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าร ิ
 

- ขาดแคลนน้ าเพื่อท า
การเกษตรนอกฤดูกาล 

- ต้องการแหล่งน้ าส าหรับ
กักเก็บท าการเกษตร 

- ในเขตพื้นท่ีต าบล
เฉลียง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการท า
การเกษตร  นอกจาก
ฤดูฝน 

- ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม่
เข้าใจในหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- รวมกลุ่มจดัตั้งกลุม่
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
หมู่บ้าน 

- ในเขตพื้นท่ีต าบล
เฉลียง 

- มีการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่
ละหมู่บา้น 
- มีศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับต าบล 

2. ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ขาดแหล่งน้ าท า
ประปาส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียง
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตพื้นท่ีต าบล
เฉลียง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมากขึ้น 

SWOT 
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ดาน 

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2. ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ต้องการไฟฟูาส่องสว่างไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะ 

- ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

 3. หมู่บ้านขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ ายัง
ไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

 4.  ถนนในต าบลที่ใช้
ส าหรับขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรเปน็
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนนที่ใช้ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ถนนภายในต าบลที่
ใช้ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร  
ภายในต าบล 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

 5. ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ระหว่างต าบลและ
หมู่บ้านที่สะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย
อบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก
งบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคมระหว่าง
ต าบลและภายในหมู่บ้าน 

- เส้นทางคมนาคม
ระหว่างต าบลและ
ภายในหมู่บ้าน 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

3. ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา 

1. การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- ต้องการงบประมาณใน
การศึกษา  และทุนส าหรับ
การศึกษาส าหรับเด็กที่ยากจน 

- เด็กนกัเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

4. ด้านการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

1. มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคตดิต่อ 

- มีการระบาดของโรคติดต่อใน
แต่ละช่วงปีท่ีแตกต่างกัน  
โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก 

- ภายในต าบลเฉลียง - ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- มีแนวโน้มการเพิม่ขึ้น
ของผู้ปุวยเรื้อรังและ
ผู้ปุวยตดิเตียง 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วยติดเตียง 

- ผู้ปุวยติดเตียงและ
และผูปุ้วยเรื้อรังไดร้ับ
การดูแลอย่างด ี

 3. ประชาชนบรโิภค
อาหารทีป่ลอดภัย 

- ประชาชนได้รับการ
บริโภคอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 

- ประชาชนภายใน
ต าบลเฉลียง 

- จัดการอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร  แม่คา้  
รวมถึงประชาชน 
 

 4. ประชากรยังนิยมการ
สูบบุหรี่  และตดิการดืม่
สุรา 

- ส่งผลต่อสุขภาพอนามยั  
และคณุภาพชีวิตของคน
ในครอบครัว 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

5. ด้านเกษตรกรรม 1. ประชาชนยังนิยมใช้
ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
ในการท าการเกษตร  
ท าให้เพิ่มต้นทุนในการ
ผลิต 

- ลดปริมาณการใช้
สารเคมีในการท า
การเกษตร  เพื่อเพิ่ม
รายได ้

- เกษตรกรภายใน
ต าบลเฉลียง 

- ลดการใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรรม  ใช้
เกษตรอินทรีย์ในภาค
การเกษตร 

6. ด้านสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  
ถาวร 

- ประชาชนผู้มีรายได้
น้อย  และประสบ
ปัญหาได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

 2. มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากรเพิ่มมากข้ึน  
แต่พื้นท่ีอยู่อาศัยเท่าเดิม 

- พื้นที่ในเขตต าบล
เฉลียง 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสรา้ง
อาคาร 

 3. ผู้พิการไมไ่ดร้ับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต
อย่างทั่วถึง 

- การช่วยการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่มากข้ึน 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทัว่ถึง 

     

7. ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

1. ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการปูองกัน
ภัยต่างๆ 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการปูองกันภัย
ต่างๆได ้
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2. ขาดวัสดุและอุปกรณ์
ในการปูองกันภัย 

-การวางแผน - ประชาชนในเขตอบต. - มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปูองกันภัย 

8. ด้านศาสนา  
วัฒนธรรม  
ประเพณีและกีฬา 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ3มิ
ปัญหาทอ้งถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ3มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

9. ด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชย์กรรม 

1. ประชาชนไม่มีที่
จ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

- ตลาดขายสินค้า ประชาชนในต าบล มีการจัดการ หรือพ้ืนท่ี
ส าหรับจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

 2. ขาดเงินทุนในการ
ลงทุนด้านพาณิชยกรรม  

- การลงทุน - ประชาชน มีแหล่งเงินทุนในการ
กู้ยมื มาท าการลงทุน
ด้านพาณิชยกรรม 

10. ด้านการ
บริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

1. ด้านการบริหาร
จัดการเกีย่วกับองค์กร
ในการให้บริการ
ประชาชน 

-การด าเนินงาน บริการประชาชนใน
พื้นที ่

มีการบรหิารจดัการที่
เป็นระบบ และมีการ
บริการประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์สุข 

11. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 2. มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

 3.ปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณะและตดัไม้
ท าลายปุา 

- มีการบุกรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบล  และเขา้ไป
ตัดต้นไม้ในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

- พื้นที่สาธารณะ
ประโยชนภ์ายในต าบล  
และพื้นที่ปุาอนุรักษ์
ของต าบล 

- ลดการบุกรุกที่
สาธารณะและแกไ้ข
ปัญหาการตัดไม้ท าลาย
ปุา 

12. ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

1. ยังขาดสิ่ง
สาธารณูปโภคในการ
บริการนักท่องเที่ยว 

- ขาดการดูแล  ท้ังระบบ
น้ าประปาและไฟฟูา 

- พื้นที่ต าบลเฉลยีง มีการบริการสาธารณะ  
และระบบ
สาธารณูปโภคส าหรับ
ให้บริการนักท่องเที่ยว 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด อบจ./กรมฯ 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด อบจ./กรมฯ 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ./กรมฯ 
3 ด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา - 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

กองการศึกษา - 

4 ด้านสาธารณะสุข ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด - 

5 เกษตรกรรม การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด - 
6 สวัสดิการและสังคม บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา - 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด - 
สังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด - 

7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานปูองกันฯ - 
8 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา - 
9 เศรษฐกิจและพาณิชยกรรม บริการงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
- 

10 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

บริการงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด - 

11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักงานปลัด - 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด - 

12 การท่องเที่ยวและบริการ บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา - 
รวม 12 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 8 แผนงาน 4 หน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วย 

 

 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



 

-57- 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
ประราชด าร ิ
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
- 
2 

 
 

- 
100,000 

 
 
- 
3 

 
 

- 
300,000 

 
 
1 
4 

 
 

100,000 
350,000 

 
 
1 
3 

 
 

100,000 
150,000 

 
 
1 
3 

 
 

100,000 
150,000 

 
 
3 
15 

 
 

300,000 
1,050,000 

รวม 2 100,000 3 300,000 5 450,000 4 250,000 4 250,000 18 1,350,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 
33 

 
20,215,400 

 
36 

 
21,837,600 

 
40 

 
32,556,480 

 
51 

 
35,231,320 

 
71 

 
38,721,500 

 
230 

 
147,562,300 

รวม 33 20,215,400 36 21,837,600 40 32,556,480 51 35,231,320 71 38,721,500 230 147,562,300 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
  3.2 แผนงาน การเคหะชุมชน 
 

 
18 
1 

 
5,479,782 

80,000 

 
22 
1 

 
6,422,782 

80,000 

 
24 
3 

 
8,057,985 

280,000 

 
23 
2 

 
8,230,633 
1,080,000 

 
20 
1 

 
7,966,913 

80,000 

 
107 
8 

 
36,158,095 
1,600,000 

รวม 19 5,559,782 23 6,502,782 27 8,337,985 25 9,310,633 21 8,046,913 115 37,758,095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
  4.2 แผนงาน การบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ  

 
11 
2 

 
786,400 
60,000 

 
12 
7 

 
845,400 
480,000 

 
11 
8 

 
786,400 
510,000 

 
12 
8 

 
845,400 
510,000 

 
11 
8 

 
786,400 
510,000 

 
55 
33 

 
4,050,000 
1,989,000 

รวม 13 846,400 19 1,325,400 19 1,296,400 20 1,355,400 19 1,296,400 88 6,039,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 
  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
2 
- 

 
250,000 

- 

 
3 
- 

 
280,000 

- 

 
3 
- 

 
280,000 

- 

 
3 
1 

 
280,000 

1,400,000 

 
4 
3 

 
380,000 

8,000,000 

 
14 
4 

 
1,440,000 
9,400,000 

รวม 2 250,000 3 280,000 3 280,000 4 1,680,000 7 8,380,000 18 10,840,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและ
สังคม 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
  6.2 แผนงานสาธารณสขุ 
  6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 
 

3 
1 

11 

 
 

180,000 
50,000 

16,170,000 

 
 

3 
1 

11 

 
 

180,000 
50,000 

16,170,000 

 
 

3 
1 

11 

 
 

180,000 
50,000 

16,190,000 

 
 

3 
1 

11 

 
 

180,000 
50,000 

16,190,000 

 
 

3 
1 

12 

 
 

180,000 
50,000 

16,220,000 

 
 

15 
5 

56 

 
 

900,000 
150,000 

80,940,000 

รวม 15 16,400,000 15 16,400,000 15 16,420,000 15 16,420,000 16 16,450,000 76 81,990,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ชุมชน 

 
 
6 

 
 

298,250 

 
 
5 

 
 

290,000 
 

 
 
8 

 
 

555,000 

 
 
6 

 
 

255,000 

 
 
7 

 
 

405,000 

 
 

32 

 
 

1,803,250 

รวม 6 298,250 5 290,000 8 555,000 6 255,000 7 405,000 32 1,803,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา 
  8.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

 
 
9 

 
 

1,455,000 

 
 
9 

 
 

1,455,000 

 
 
9 

 
 

1,455,000 

 
 

10 

 
 

1,465,000 

 
 

10 

 
 

1,555,000 

 
 

47 

 
 

7,385,000 

รวม 9 1,455,000 9 1,455,000 9 1,455,000 10 1,465,000 10 1,555,000 47 7,385,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พาณิชย กรรม 
  9.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
 
1 

 
 

130,000 
 

 
 
1 

 
 

130,000 
 

 
 
1 

 
 

130,000 
 

 
 
1 

 
 

130,000 
 

 
 
1 

 
 

130,000 
 

 
 
5 

 
 

650,000 

รวม 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 5 650,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
  10. แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
 

 
 

15 

 
 

1,431,000 

 
 

15 

 
 

1,431,000 

 
 

16 

 
 

1,481,000 

 
 

16 

 
 

1,481,000 

 
 

16 

 
 

1,481,000 

 
 

78 

 
 

7,305,000 

รวม 15 1,431,000 15 1,431,000 16 1,481,000 16 1,481,000 16 1,481,000 78 7,305,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

11.ยุทธศาสตร์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  11.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
  11.2 แผนงาน การเกษตร 
 

 
 
 
2 
1 

 
 
 

150,000 
50,000 

 
 
 
4 
2 

 
 
 

550,000 
150,000 

 
 
 
6 
1 

 
 
 

980,000 
50,000 

 
 
 
5 
1 

 
 
 

880,000 
50,000 

 
 
 
7 
1 

 
 
 

1,080,000 
50,000 

 
 
 

24 
6 

 
 
 

3,640,000 
350,000 

รวม 3 200,000 6 700,000 7 1,030,000 6 930,000 8 1,130,000 30 3,990,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

12.ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเทีย่ว
และบริการ 
     12.1 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
2 

 
 

1,000,000 

 
 
3 

 
 

1,500,000 

 
 
3 

 
 

1,500,000 

 
 
3 

 
 

1,500,000 

 
 
3 

 
 

1,500,000 

 
 

14 

 
 

7,000,000 

รวม 2 1,000,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 14 7,000,000 
รวมทั้งสิ้น 120 47,885,832 138 52,151,782 153 65,491,865 161 70,008,353 185 79,348,813 753 312,693,645 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.01 



 

-69- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ต าบลเฉลียง 

-เพื่อเป็นแหล่งที่ส าหรับ
แหล่งเรียนรู้วิสาหกจิ
ชุมชน ภูมิปัญญาอาชพี 
และวัฒนธรรมของชุมชน
ต าบลเฉลียง 
-เพื่อรองรับส าหรับบุคคล
ทั่วไป คณะศึกษาดูงานได้
เรียนรู ้
 

ก่อสร้างอาคารเพื่อ
รองรับการศึกษาดูงาน
ของคณะผู้ศึกษาดูงาน 
และประชาชนทัว่ไป 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 มีสถานที่ส าหรับ
การศึกษาดูงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-70- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกท านบกัก
เก็บน้ า 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกท านบกักเก็บน้ า 
บริเวณที่สาธารณะประโยชน์
ทุ่งท าเลเลี้ยงสัตว์ กว้าง 
10.00ม. หนา 0.04 ม. ลึก 
3.00 ม.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้มีน้ าในการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ด าเนินการฝายน้ าล้นบริเวณ
คลองล าราก ตามแบบ
ชลประทานก าหนด 
 

- - 50,000 - - ร้อยละ  70 ประชาชนที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้มีน้ าในการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฏีใหม่และ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้
เกษตรทฤษฏีใหม่พร้อมกับ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เฉลียง พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง เกษตร
หมู่บ้านและคณะกรรมการ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการน ามา
ปรับใช ้

เกษตรกรสามารถน า
กลับมาใช้ได้เอง 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

เกษตรอ าเภอ 
หน่วยงานเอกชน 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1.เพื่อเป็นแหล่งเพาะช า 
อนุบาล รวบรวมและแจกจ่าย
กล้าไม้ของชุมชน  เพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวภายในชุมชนและให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการ
เพาะขยายพันธุ์ไม้  

ด าเนินการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชากรได้รับ
ผลประโยชน ์

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-71- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) 

เพื่อสนองพระราชด าริในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สร้าง
แหล่งเรียนรู้และปลูกจิตส านึก
ให้กับคนในชุมชน 
 

ด าเนินการจัดท ากิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ผลประโยชน ์

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หา
ยากและสนอง
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  และเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน 

อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-72- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  หมู่ที่  1 

เพื่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนายดิเรก 
ถึงบ้านนายนิเวช ปากบน
กว้าง 0.90 ม. ปากล่าง 0.50 
ม.ลึก 0.60 ม.ยาว 120.00ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

120,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีรางระบายน้ าส าหรับ

ระยายน้ าในฤดูฝน 
กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลาค่ าคืน
ภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการติดต้ังโคมไฟฟูา
แสงสว่างพร้อมสายไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านตาม
รายละเอียดที่ อบต.เฉลียง
ก าหนด 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ภายในหมู่บ้านมีแสง

สว่างที่เพียงพอในยาม
ค่ าคืน 

กองช่าง 

3 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  1 

เพื่อปิดรางระบายน้ าและสร้าง
ความปลอดภัย 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า ความ
ยาว รวม 50.00ม. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด จากบ้าน
นายแฉล้ม ถึงศาลตาปูุหมู่ที่ 
1 

259,000 - - - - ร้อยละ 75 
มีฝาตะแกรงเหล็กเพื่อ
ปูองกันอันตรายจาก

รางระบายน้ า 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-73- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างซ่อมศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลเฉลียง 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ จ านวน 1 หลัง ตามแบบที่ 
อบต.เฉลียงก าหนด 

- 500,000 - - - ร้อยละ 70 
มีศูนย์การเรียนรู้

ประจ าต าบล 
อบต.เฉลียง 

5 โครงการก่อสร้างหลังคา
เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
 

เพื่อมีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่องออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างหลังคาเครื่อง
ออกก าลังกาย ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด  บริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ 1 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีหลังคาเครื่องออก

ก าลังกาย 
อบต.เฉลียง 

6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
โรงสีข้าว ประจ าหมู่บ้าน
เฉลียงใหญ่ 

เพื่อให้มีโรงสีชุมชนที่มี
คุณภาพ 

ด าเนินการซ่อมแซมโรงสีข้าว
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 1 งานตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด  

- 500,000 - - - ร้อยละ 70 
มีโรงสีข้าวชุมชนที่มี

คุณภาพ 
อบต.เฉลียง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.30  เมตร  ความ
ยาว  173.00  เมตร  พร้อมทาง
เชื่อม  ตามแบบที่ก าหนด จาก
บ้านนายไพศาล ถึงท่ากลาง 

- 400,000 - - - ร้อยละ  80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
ความกว้าง 3.00  เมตร  ความ
ยาว  64.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  บริเวณบ้าน
นางสายไกวถึงบ้านนายเที่ยง  

- - 140,000 - - ร้อยละ  80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-74- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.50  เมตร  ความ 
ยาว  140.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  พื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 490.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด  จากโรงสี
ข้าว ม.1 ถึง บ้านวรรณทิพย์ 

- - 130,000 - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร  ความ 
ยาว  60.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  240.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่ก าหนดบริเวณบ้านนาง
สมควร ถึง ท่าโบสถ์ 

- - 260,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

11 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร  ความ 
ยาว  1,700.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  5,100  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนดจากไร่นางบุญ
เริ่ม ถึงไร่วิราวรรณ 

- - - 1,200,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร  ความ 
ยาว  500.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด
จากไร่นายสุดใจ ถึงไร่นางพอดี 

- - - 275,000 - ร้อยละ  80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-75- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร  ความ 
ยาว  60.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด
จากบ้านนางปราณีถึงบ้านนายละ
มัย 

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

14 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  หมู่ที่  1 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  ความกว้าง  0.60  เมตร 
ความยาวรวม  138.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด จากบ้านนาง
สามเชย ถึง บ้าน อ.ดิลก 

- - - 298,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันการเกิดน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  หมู่ที่  1 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  ปากบนกว้าง 0.60 เมตร 
ปากล่างกว้าง  0.06  เมตร ความ
ลึก  0.80 เมตร ความหนา 0.10  
เมตร  ความยาว  85.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาง
สมเพียง ถึงท่าโบสถ์ 

- - - 220,000 - ร้อยละ 70 
ปูองกันการเกิดน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ า  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ด าเนินการการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ า  พร้อมไฟฟูา 
แสงสว่าง  ความยาวรวม  45.00  
เมตร  ตามแบบ  กฟภ. ก าหนด 
จากบ้านนายดิเรกถึงบ้านนาย
วิโรจน์ 

- - - - 100,000 ร้อยละ  80 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-76- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  
1 

เพื่อมีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่องออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย  จ านวน 
1  งาน  ตามแบบที่ก าหนด   
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 100 
มีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่อง

ออกก าลังกาย 
อบต.เฉลียง 

18 โครงการปรับปรุงถนน  
คสล.  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการเทคอนกรีตเชื่อมต่อ
ถนน คสล.เดิม เพื่อให้รถสามารถ 
สัญจรข้ึนลงได้  จ านวน  1  งาน  
ตามแบบที่ก าหนด   บริเวณบ้าน
นายนิเวศ  เรื่องกระโทก 
 

- - - - 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  5.00  เมตร  ความ 
ยาว  480.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  2,400.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายก้อง ถึงสะพานข้ามคลอง
วัดใหญ่ 
 

- - - - 1,600,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-77- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  2 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ปากบนกว้าง 0.60 ม.ปากล่าง
กว้าง 0.60 ลึก 0.70 ม. ยาว 
49.00 ม.ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
จากบ้านนายเจริญ ถึงรางระบาย
น้ าใหญ่ 

250,000 - - - - ร้อยละ 70 
ปูองกันการเกิดน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

21 โครงการก่อสร้างนนลาดยาง
แบบแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างแอสฟัสติกคอน 
กรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 550.00
ม.หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,475 ตร.
ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนด จาก
บ้านนายบุตรดี ถึง เขาถ้ าวัวแดง 

- 530,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

22 โครงการก่อสร้างนนลาดยาง
แบบแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่
ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 
.00 ม. ยาว 207.00 ม. หนา 0.04 
ม. หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 828.00ตรม. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด จาก บ้านนายอุทัย 
ถึง บ้านนางสายบัว  

- 510,000 - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

23 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล. 
ความกว้าง  4.50  เมตร ความ
ยาว  164.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 
จากบริเวณบ้านนายอุทัยถึงแยก
วัดเขาถ้ าวัวแดง 

- - 500,000 - 100,000 ร้อยละ  80 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-78- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ตามแบบที่ กฟภ. 
ก าหนด  จากนานายอ่อนถึงสาม
แยกนานายเภา 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
อบต.เฉลียง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  2 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ปากบน
ความกว้าง  0.05  เมตร  ปากล่าง
ความกว้าง  0.05  เมตร  ความ
ลึก  0.60  เมตร  ความยาว  
45.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
จากบ้านนายสมเจตน์ ถึงบ้านนาง
สายบัว 

- - - 310,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันการเกิดน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

26 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
3  ช่วง  ดังนี้ 
   ช่วงที่  1 ความกว้างเฉลี่ย  
3.50  ม. ความยาว  300  เมตร  
ความหนา  0.15  เมตร 
   ช่วงที่  2  ความยาว 150  เมตร  
ความหนา  0.15 เมตร 
   ช่วงที่ 3 ความกว้าง 2.50 เมตร  
ความยาว  250 เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,125  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด จากนานายเภา  
ถึงนานายเถลิง 

- - - 700,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-79- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  16.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  พร้อมทางเชื่อมไม่
น้อยกว่า  20.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด   จากบ้านนาย
ทิมถึง บ้านนายสมชาย 

- - - 50,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
อบต.เฉลียง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  2 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ปากบน
ความกว้าง  1.00  เมตร ปากล่าง
ความกว้าง  0.50  เมตร  ความ
ลึก  0.50  เมตร ความยาว  
63.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
จากบริเวณบ้านนายชลอถึง 
ล าห้วย 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ปูองกันการเกิดน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

29 โครงการเสริมไหล่ทาง  คสล.  
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการเทคอนกรีตไหล่ทาง  ความ
กว้าง  0.50  ม.  ความยาว  181.00  
ม.  ความหนา  0.15  ม. 
คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 90.50 ตาราง
เมตร  ตามแบบท่ีก าหนด  จากบ้าน
นายสามารถถึงบ้านนายเกลี้ยง 

- - - - 70,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

30 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ความกว้าง 4.00  ม.  
ความยาว  470.00  .ม.  ความ
หนา  0.04 ม.รวมพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  1,880.00  ตาราง
เมตร ตามแบบที่ก าหนดจาก
บริเวณแยกศาลาถึงสะพานปูน
บ้านเป็ด 

- - - - 650,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีถนน

ส าหรับการสัญจรที่
สะดวก  รวดเร็ว 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-80- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  
2 

เพื่อมีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่องออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย  จ านวน 
1  งาน  ตามแบบที่ก าหนด   
 

- - -  100,000 ร้อยละ 100 
มีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่อง

ออกก าลังกาย 
อบต.เฉลียง 

32 โครงการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
หมู่ที่  2 

เพื่อปูองกันอันตรายใน
การสัญจรยามค่ าคืน 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง  
จ านวน  6  จุด ตามแบบที่ก าหนด
จากศาลาอเนกประสงค์ 
ถึงสะพานปูนบ้านเป็ด   
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ปูองกันอันตรายในการ

สัญจรยามค่ าคืน 
อบต.เฉลียง 

33 โครงการติดต้ังเครื่องกรอง
น้ าระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ด่ืมที่สะอาดปลอดภัย 

ติดต้ังระบบเครื่องกรองน้ าแบบรี
เวอร์สออสโมซีส จ านวน 1 งาน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด ม.3 บ้าน
หนองหว้า 
 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเครื่องกรอง
น้ าด่ืมสะอาดไว้บริโภค 

อบต.เฉลียง 

34 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาใช้อุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา 
1 ระบบ พร้อมติดต้ังเครื่องกรอง
สนิม จ านวน 1 ชุด ม.3 บ้าน
หนองหว้า 
 

300,000 - - - - ร้อยละ 75 
ประชาชนมีระบบ
ประปาที่สะอาด

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟูา      
สาธารณภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
สาธารณใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะความยาว 200 ม.ตาม
แบบ กฟภ.ก าหนด จากบ้านนาง
ละเอียด ถึงบ้านนายสมคิด 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 50 
ประชาชนมี

กระแสไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-81- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟูา      
สาธารณภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
สาธารณใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
ความยาว 150 ม.ตามแบบ กฟภ.
ก าหนด จากบ้านนางสร้อย ถึงสระ
บ้านหนองหว้า 

- 100,000 - - - ร้อยละ 50 
ประชาชนมี

กระแสไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อบต.เฉลียง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟูา      
สาธารณภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
สาธารณใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะความยาว 150 ม. ตาม
แบบ กฟภ.ก าหนด จากบ้านนาง
ส ารวม ถึงประปาใหม่ 

- 100,000 - - - ร้อยละ 50 
ประชาชนมี

กระแสไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อบต.เฉลียง 

35 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางแบบแอสฟัสติกส์  หมู่ที่  
3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟัสติก กว้าง 5 
ม. ยาว 255 ม. หนา 0.03 ม. ตาม
แบบ อบต.ก าหนด จากบ้านคลอง
ส าราญ ถึง บ้านหนองหว้า 

- 450,000 - - - ร้อยละ 80 
มีถนนลาดยางใช้อย่าง

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

36 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ความกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว  
1,000.00 เมตร  ความหนา  0.20  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  5,000.00  ตารางเมตร 
ตามแบบที่ก าหนด  เส้นทางหนอง
กราด 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 75 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  3 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
ความกว้าง  3.50  เมตร ความ
ยาว  200.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาง
ประทวน ถึง บ้านนางอุบล 

- - 470,000 - - ร้อยละ 50 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-82- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  105.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด   
บริเวณซอยร่มเย็น 

- - 280,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

39 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยาง  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  305.00  เมตร  ความหนา  
0.03  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  1,220.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
อินทร์ จนสุดซอย 

- - - 
 

550,000 
- ร้อยละ 50 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

40 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.50  เมตร ความ
ยาว  215.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 752.50 ตร.ม. ตาม
แบบที่ก าหนด ซอยสันติสุข จนสุด
ซอย 

- - - 160,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  3 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง 0.60 เมตร ปากล่าง
กว้าง  0.40  เมตร  ความลึก  
0.60  เมตร  ความยาว  197.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด จาก
บ้านนายเต้ีย ถึงบ้านนายอินทร์ 

- - - 220,000 - ร้อยละ 75 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-83- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง
สว่าง  หมู่ที่  3 

เพื่อปูองกันอันตรายใน
การสัญจรยามค่ าคืน 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง  
ตามแบบที่  กรมทางหลวงชนบท
ก าหนด  บริเวณทางแยกบ้านดอน
ตะเกียด 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันอันตรายในการ

สัญจรยามค่ าคืน 
อบต.เฉลียง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  125.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  6 
ท่อน ตามแบบที่ก าหนด จากบ้าน
นางจ าลอง ถึงคลองชลประทาน 
 

- - - - 400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

44 โครงการขุดลอกสระโกรก
หนองหว้า  หมู่ที่  3 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ในฤดูแล้ง 

ด าเนินการขุดลอกสระ  คิดเป็น
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 6,000.00  
ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบที่ก าหนด
สระโกรกหนองหว้า 
 

- - - - 150,000 ร้อยละ 80 
สามารถกักเก็บน้ าใน

ฤดูแล้ง 
อบต.เฉลียง 

45 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  
คสล.  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับออกก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา คสล. 
ความกว้าง 30.00 เมตร ความยาว  
40.00  เมตร  ความหนา  0.10  
เมตร  พร้อมติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ตามแบบที่ก าหนด 

- - - - 600,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีสถานที่

ส าหรับออกก าลังกาย 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-84- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  64.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
จากบ้านนายพล ถึงบ้านนางเพ็ญ 

- - - - 130,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

47 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  3 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง  0.60 เมตร ปาก
ล่างกว้าง  0.60  เมตร  ความลึก  
0.60  เมตร  ความยาว  136.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายบุญลือ  อังกระโทก 
ถึงบ้านนายสุระกิจ สระกระโทก 

- - - - 70,000 ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ า พร้อม
ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  หมู่ที่  
3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึงและปูองกัน
อันตรายในการสัญจรยาม
ค่ าคืน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ า  ความยาวรวม
150.00  เมตร  พร้อมติดต้ังไฟ
แสงสว่าง  จ านวน  3  จุด  ตาม
แบบที่ก าหนดจากบ้านนายอินทร์
ถึงบ้านนางสาวศศิวิมล(สายหนอง
กราด) 
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

และปูองกันอันตรายใน
การสัญจรยามค่ าคืน 

อบต.เฉลียง 

49 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมูท่ี่  3 

เพื่อน าน้ าดิบมาผลิต
ประปาบาดาล 

ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  
จ านวน  1  งาน  บริเวณถัง
ประปาหมู่บ้าน   
 

- - 100,000 - - ร้อยละ  80 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-85- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00
ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม. 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,000 ม.จากปากอุโมงค์ท่าหิน ถึง 
แยกโนนกุ่ม 

650,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด บริเวณ
ข้างสระพะเนียด 

- 662,500 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

52 โครงการก่อสร้างบันไดข้ึนวัด
เขาถ้ าวัวแดง  หมู่ที่  4 

เพื่อความสะดวก และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวของ
ต าบล 

ก่อสร้างบันได กว้าง 2.00 ม.ยาว 
80.00 ม. พร้อมราวจับตามแบบ 
อบต.ก าหนด  
 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวของ
ต าบล 

อบต.เฉลียง 

53 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 800 
ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตาม
แบบ อบต.ก าหนด จากหนอง
ไม้แดง ถึง ถนนลาดยาง 

- 320,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

54 โครงการก่อสร้างรั่วรอบ
บริเวณบ่อหุบ  หมู่ที่  4 

เพื่อให้มีรั้วปูองกันตกสระ
น้ าบริเวณบ่อหุบ  

ก่อสร้างรั้วกันตกรอบบริเวณบ่อ
หุบ ความยาว 175 ม. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด บริเวณสวนสุขภาพ
บ่อหุบ 
 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
มีรั้วปูองกันตกสระน้ า

บริเวณบ่อหุบ 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการวางท่อประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งระบบน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการวางท่อประปาขนาด  
3.00  นิ้ว  ความยาว 1,000.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน้ าประปา

ใช้ภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

56 โครงการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงานของหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์ประตูทาง เข้า
หมู่บ้าน โครงสร้างเหล็ก   
จ านวน  2  ปูาย  ตามแบบที่
ก าหนด 

- - 400,000 - - ร้อยละ 80 
หมู่บ้านมีสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงานของ

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

57 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  5.00  เมตร ความ
ยาว  1,000.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,000.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด   จากไร่
นายวิลาศ ถึงเขต ต.ตะแบกบาน 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

58 โครงการก่อสร้างศูนย์
บ้านพกัคนชราต าบลเฉลียง 

เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ด าเนินการก่อสร้างศูนย์บ้านพัก
คนชรา ตามแบบที่ก าหนด - - - 1,000,000 - ร้อยละ 80 

สถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ 
อบต.เฉลียง 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  5  เมตร  ความ ยาว  
210.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,050 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด  
จากบ้าน อ.ศักด์ิชัย ถึง
ถนนลาดยาง 

- - - 700,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-87- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล 
ความกว้าง 30.00 เมตร ความยาว  
45.00  เมตร  ความหนา  0.10  
เมตร  พร้อมติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง 
ตามแบบที่ก าหนด 

- - - 800,000 - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 

อบต.เฉลียง 

61 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  4.00 เมตร  ความ
ยาว  200.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร 
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้าน อ.
สุนีย์ ถึง บ้านนางแหล่ 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

62 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  5.00  เมตรความยาว  
700.00  เมตร  ความหนา  0.20  
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  3,500.00  เมตร  ตามแบบ
ที่ก าหนด  จากปากอุโมงค์ ถึงนา
นายสมิง 

- - - 700,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

63 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ความกว้าง  0.70 เมตร ความลึก  
0.50  เมตร  ความยาว  270.00  
เมตร  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ตามแบบที่ก าหนด   จากบ้านนาย
โกมินทร์ ถึงบ้านนายสมาน 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-88- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ า  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ
แรงต่ า  จ านวน 1 งาน ระยะทาง  
200.00  เมตร  ตามแบบ กฟภ.  
ก าหนด  จากบ้านนางเดือน  
ถึง โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
 

- - - 100,000 - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

65 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการวางท่อระบายน้ า  
ขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  16  
ท่อน  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
ฝายน้ าล้น ถึงบ้านนายทิ 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

66 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  ความกว้าง 0.60 เมตร  
ความลึก  0.70  เมตร  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.  ความยาว  
150.00  เมตร  ตามแบบที่
ก าหนด  จากบ้านนายกลิ่น ถึง
บ้านนายสมภาร 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

67 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  415.00  เมตร  ความหนา  
0.10  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
จากสะพานหนองไม้แดง ถึงคลอง
ชลประทานใหญ่ 

- - - 270,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-89- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ า  
ความยาว.  280.00 เมตร  
จ านวน  1  งาน  ตามแบบที่
ก าหนด จากบ้านนายบุญร่วมถึง
บ้านนายโรม 

- - - - 200,000 ร้อยละ 100 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

69 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  1,460.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
จากถนนลาดยางถึงไร่นายทวี  

- - - - 960,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

70 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ปากบนกว้าง 0.50 เมตร ปากล่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ความลึก  
0.60  เมตร  ความยาว  30.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายเขียวถึงบ้านนายหว๋อ ลี
พันดุง 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง 3.00 เมตรความ ยาว  
30.00  เมตร  ความหนา   0.15  
เมตร  คิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  90.00  
ตารางเมตร ตามแบบที่ก าหนด  
จากบ้านนางสุนทรถึงบ้านนาง
ไก่นา 

- - - - 70,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-90- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง 3  เมตร ความยาว  
30.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
90.00  ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 
จากบ้านผู้ช่วยการุณถึงบ้านนาย
โกมินทร์  
 

- - - - 75,000 ร้อยละ 800 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

73 โครงการก่อสร้างศาลาพักริม
ทาง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีที่พักริม
ถนน 

ด าเนินการก่อสร้างศาลาพักริม
ทาง  จ านวน  1  งานตามแบบที่
ก าหนด  บริเวณหน้า  รพสต.
เฉลียง 
 

- - - - 70,000 ร้อยละ 100 
เพื่อให้ประชาชนมีที่พัก

ริมถนน 
อบต.เฉลียง 

74 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความกว้าง  0.50  
เมตร  ความยาว  280.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
เผด็จถึงบ้านนายอ านวย  กลั่นกิ่ง 
 

- - - - 840,000 ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

75 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  4 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความกว้าง 0.80  
เมตร  ความยาว  200.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
บุญลพถึงบ้านนายสมภาร 

- - - - 900,000 ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-91- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  3  เมตร ความยาว  
15.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
45.00  ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด  
จากบ้านนายปิ่นเพชรถึงบ้านนาย
สมร 
 

- - - - 30,000 ร้อยละ 800 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  3  เมตร ความยาว  
30.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
90.00  ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  จากบ้านนายสมรถึงบ้าน
นายสม 
 

- - - - 70,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

78 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ความกว้าง  4.00 เมตรความยาว  
1,000.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  4,000.00  ม.ตามแบบ 
อบต.ก าหนด  จากไร่ ผอ.เทิด ถึง
ทางแยกโนนกุ่ม 
 

- - - - 800,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-92- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 5 และ 12  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.
ม. ตามแบบ อบต ก าหนด จาก
บ้านนางสร้อย  ม.5 ถึง ที่ดินของ
นางไสว ม. 12 
 

1,000,000 - - - - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.
ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนดจาก
ศาลตาปูุ ม.5 ถึงถนนลาดยาง 
 

- 420,000 - - - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

81 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 ม.ยาว 
1,000 ม.หนา 0.20 ม. หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,500
ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
จากลานมันวีรศักด์ิ ถึงเขตบ้าน
หนองรัง 

- 400,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

82 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม. จากหนองไผ่ ถึง ไร่
อบต.เสง่ียม 

- 320,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-93- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการเสริมไหลทางถนน 
ลาดยาง  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการเสริมไหล่ทาง  คสล. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  220  ตาราง 
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 

- - 200,000 - - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

84 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  5 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความกว้าง 1.00  
เมตร  ความยาว  142.00  เมตร  
พร้อมขยายไหลทาง  ตามแบบที่
ก าหนด บริเวณหน้าวัดโคกแขวน 

- - 750,000 - - ร้อยละ 100 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

85 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ช่วงที่ 1  ถนน  คสล.กว้าง  6.00  
เมตร  ยาว  118.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร   
ช่วงที่  2  ถนน  คสล.กว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  292.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  รวมพื้นที่ด าเนินการ 
2,168.00  ตารางเมตร ตามแบบ
ก าหนด  จากบริเวณบ้านนางประ
แสถึงบริเวณบ้านนางจ าลอง 

- - 1,322,480 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

86 โครงการปรับุปรุงถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก  
ความกว้าง  4.50  เมตร   ความ
ยาว  2,000.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
จากถนนลาดยางทางไปหนองรัง 
ถึงบ้านนางประแส  แดงดี 
 

- - - 1,800,000 - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-94- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว  203.00  
เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  812.00  ม.
ตามแบบ อบต.ก าหนดจากบริเวร
บ้านนายอุดรถึงถนนลาดยาง   

- - - 495,320 - ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

88 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  5.00  เมตร  ความยาว  
750.00  เมตร  ความหนา  0.20  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  3,750.00  ตารางเมตร ตาม
แบบที่ก าหนดจากหนองไผ่ ถึง ไร่
นายก้อง 

- - - - 600,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  2.50  เมตร  ความยาว  
77.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  192.50  ตารางเมตร  ตาม
แบบ ที่ก าหนด  จากบ้านนายส าลี 
ถึงบ้านนายถาวร 

- - - - 115,500 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

90 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  ความกว้าง  4.50  
เมตร  ความยาว  1,000.00  เมตร  
ความหนา  0.04  เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  4,500 ตา รางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนดจาก  ลานมันวีระ
ศักด์ิถึงบ้านหนองรัง 

- - - - 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีเส้นทาง

สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-95- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะพร้อมติดต้ังไฟแสง
สว่างสาธารณะ  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะ  จ านวน  1  งาน  ตาม
แบบที่ก าหนด จากทางไปหนองรัง
ถึงไร่นางประแส 
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

92 โครงการติดต้ังระบบไฟฟูา 3 
เฟส  หมู่ที่  6 

เพื่อให้มีระบบไฟฟูาที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่างของหมู่บ้าน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส 
จ านวน 1 ระบบ ระยะทางไม่น้อย
กว่า 147 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด บริเวณประปาหมู่บ้าน
เฉลียงทุ่ง 
 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีไฟฟูาใช้ส าหรับจัด

กิจกรรมของหมู่บ้านที่
เพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

93 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ความยาว 130 ม. 
ตามแบบ กฟภ.ก าหนด บริเวณ
แยกชลประทาน ถึงประปา
หมู่บ้าน 
 

100,000 - - - - ร้อยละ  70 
มีไฟฟูาใช้งานอย่าง

ทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

94 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  
6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านให้เพียงพอ 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด ตามแบบ อบต.
ก าหนด จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง
สามแยกกอไผ่ 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีไฟฟูาแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 950 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.ก าหนด จากทางเข้าประปา 
ถึงบ้านนายประเสริฐ 

- 711,000 - - - ร้อยละ 80 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-96- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการเทลานคอนกรีต  
หมู่ที่  6 

มีลานคอนกรีตจัด
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

เทลาน คสล.หนา 0.10 ม.พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด บริเวณ
ประปาหมู่บ้านเฉลียงทุ่ง 
 

- 150,000 - -  ร้อยละ 70 
มีลานคอนกรีตในการ

จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

97 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว  
315.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,575.00  ม.  ตามแบบ อบต.
ก าหนด  จากบริเวณแยกประปา
ถึงสะพานปูนทางเข้าวัดศิริเฉลียง 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

98 โครงการการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านให้เพียงพอ 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
จ านวน  4  จุด ความยาว  90.00  
เมตร  ตามแบบ กฟภ. ก าหนด
จากบ้านนายสนอง ถึงบ้านนาย
ทองอยู่ 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ  70 
มีไฟฟูาแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

99 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง 5.00 เมตร ความ 
ยาว  385.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  1,925.00  ม.ตามแบบ 
อบต.ก าหนด  จากบ้านนายเรวัติ
ถึงบ้านยายประชุม  รัตนประยูร 
 

- - 1,300,000 - - ร้อยละ 70 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-97- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.50  เมตร ความ
ยาว  495.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
บริเวณประปาหมู่บ้านถึงฝายน้ า
ล้น 

- - - 400,000 - ร้อยละ 70 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

101 โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่  6 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

ด าเนินการปรับปรุงวางท่อระบาย
น้ า  จ านวน  1  จุด พร้อมถมดิน
บริเวณทางเลี้ยว  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
49.00  ตารางเมตร  ตามแบบที่
ก าหนด  บริเวณทางแยกประปา
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 
มีการระบายน้ าที่ดีและ

ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

อบต.เฉลียง 

102 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว 160.00 เมตร  ความหนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร  จาก
บ้านนายฉลองถึงบ้านนายสมบัติ 
แมลงผึ้ง 

- - - 430,000 - ร้อยละ  70 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

103 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะ  หมู่ที่  
6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะ  จ านวน 1 งาน ความ
ยาว  150.00  เมตร  ตามแบบ 
กฟภ.ก าหนด  จากบ้านนายฉลอง
ถึงบ้านนายสมบัติ 

- - - - 100,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-98- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะพร้อมไฟ
แสงสว่าง  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา ความ
ยาว 250.00  เมตร พร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง จ านวน 1 จุด  ตามแบบ 
กฟภ. ก าหนด  จากบ้านนาย
ประเสริฐ ถึงบ้านนายกุลชล 

- - - - 100,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

105 โครงการจัดสวนหย่อม
ปรับภูมิทัศน์  หมู่ที่  6 

เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 

โครงการจัดสวนหย่อมปรับภูมิ
ทัศน์ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  
จ านวน 1 งาน ตามแบบที่ก าหนด
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ 70 
หมู่บ้านมีสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณทางเข้า

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

106 โครงการก่อสร้างสะพาน
ไม้  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีมี
สะพานส าหรับสัญจร 

ด าเนินการก่อสร้างสะพานไม้  
ความกว้าง 1.20  เมตร  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  350.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด   จากบ้านนาย
บุญเลี้ยง ถึงบ้านนายประพฤติ 

- - - - 600,000 ร้อยละ  70 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

107 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อมวางท่อ 
คสล. หมู่ที่  6 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
พร้อมวางท่อ คสล. ความยาวรวม  
48.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด
จากบ้านนางประจวบ ถึงคลอง
กลางทุ่ง 

- - - - 150,000 ร้อยละ 70 
เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง 

อบต.เฉลียง 

108 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าสาธารณะพร้อมไฟ
แสงสว่าง  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะ  ความยาว  485 ม. 
พร้อมติดต้ังไฟแสงสว่าง  จ านวน  
10  จุด  ตามแบบที่ก าหนดจาก
บ้านเฉลียงทุ่ง  หมู่ที่  6  ถึงบ้าน
เฉลียงใหญ่  หมู่ที่  1 

- - - - 200,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-99- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการปรับปรุงถัง
ประปาให้สูงข้ึน  หมู่ที่  7 

เพื่อเพิ่มความสูงถังถัง
ประปา เพิ่มแรงดันน้ า 

ด าเนินการต่อถังสูง 10 เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด ประปาดอนตะ
เกียด 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีน้ าประปาพร้อม
แรงดันน้ าที่สูงข้ึน 

อบต.เฉลียง 

110 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 6 ม.ยาว 173 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด จากบ้านนางรุ้งอรุณ ถึง 
บ้าน อ.ประชุม 
 

570,900 567,600 - - - ร้อยละ 80 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

111 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด จากศาลา
ประชาคม ถึงคลองส่งน้ า
ชลประทาน 
 

- 240,000 - - - ร้อยละ 70 
มีลานคอนกรีตเพื่อใช้

ท ากิจกรรมของ
ประชาชน 

อบต.เฉลียง 

112 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีกระแสไฟฟูามีใช้
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา ความ
ยาว 250 ม. ตามแบบ กฟภ.
ก าหนด จากบ้านนายรถ ถึง ไร่
นายบัวริม 
 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
มีกระแสไฟฟูา

สาธารณะส าหรับ
ประชาชน 

อบต.เฉลียง 

113 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
 

ด าเนินการปรับปรุงเสียงตามสาย 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ม.7 

- 100,000 - - - ร้อยละ 70 
มีระบบเสียงตามสาย

ประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-100- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีกระแสไฟฟูามีใช้
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา ความ
ยาว 200 ม. ตามแบบ กฟภ.
ก าหนด จากบ้านนายนิยม ถึงบ้าน
นายนิกัน 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
มีกระแสไฟฟูา

สาธารณะส าหรับ
ประชาชน 

อบต.เฉลียง 

115 ก่อสร้างถนน  คสล.พร้อม
รางระบายน้ ากลางถนน  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
พร้อมรางระบายน้ ากลางถนน  
ถนน  คสล.  มีความกว้าง  4.00  
เมตร  ความยาว 75.00  เมตร  
ความหนา  0.15  เมตร  ราง
ระบายน้ ากลางถนนมีความกว้าง  
0.80  เมตร  ความลึก  0.60  
เมตรตามแบบที่ก าหนด  จาก
บริเวณท่อสามแยกสระน้ าถึง 
คลองชลประทาน 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 
มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

116 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน  ความยาว  392.00 เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด จากบ้านนาย
จ้อยถึงร้านราตรีการเกษตร 
 

- - 300,000 - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง

ทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

117 โครงการติดต้ังไฟแสง
สว่าง  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มไีฟส่องสว่างใช้ ด าเนินการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จ านวน  5  จุด  ตามแบบที่
ก าหนดจากบ้านนายจ้อยถึง 
ร้านราตรีการเกษตร 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
มีไฟส่องสว่างใช้ภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-101- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์คอนกรีต 

เพื่อให้มลีาน
เอนกประสงค์ส าหรับท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์คอนกรีตความกว้าง  
18.00  เมตร  ความยาว  40.00  
เมตร  ตามแบบที่ ก าหนดบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์ 
 

- - - 450,000 - ร้อยละ 80 
เพื่อให้มลีาน

เอนกประสงค์ส าหรับ
ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

119 โครงการปรับเกรดบดอัด
พื้น  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มลีาน
เอนกประสงค์ส าหรับท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ด าเนินการปรับเกรดบดอัด  พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  บริเวณสนาม
กีฬา 
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
เพื่อให้มลีาน

เอนกประสงค์ส าหรับ
ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

120 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมเครื่องออกก าลังกาย  
หมู่ที่  7 

เพื่อมีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่องออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย  จ านวน 
1  งาน  ตามแบบที่ก าหนด   
 

- - - 100,000 - ร้อยละ 100 
มีหลังคาปูองกันแดด
และฝนส าหรับเครื่อง

ออกก าลังกาย 
อบต.เฉลียง 

121 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
7 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการติดต้ัง  ความกว้าง  
0.80  เมตร ความยาว  405.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายยงค์ถึงบ้านนางสร้อย 
 

- - - 1,215,000 - ร้อยละ 80 
ระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

122 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร  ความ
ยาว  1,000.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  3,000.00  ตาราเมตร  ตาม
แบบที่ก าหนด  จากไร่นางก าไลถึง
ไร่นายพัน 

- - - - 650,000 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-102- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ความยาว 150.00 
เมตรตามแบบ กฟภ.ก าหนด จาก
บ้านนายฉลองถึงบ้านนางวาริน 
ตามแบบ กฟภ.ก าหนด  จากบ้าน
นายฉลองถึงบ้านนางวาริน 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  230.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  690.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
นิยม ถึงบ้านนายกัน 

- - - - 470,000 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

125 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  155.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  465.00  ตารางเมตร  ตาม
แบบที่ก าหนด  จากบ้านนายฉลอง  
ถึงบ้านนางวาริน 

- - - - 110,000 ร้อยละ 100 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

126 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีถนนสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  3.50  เมตร ความ 
ยาว  43.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  150.50  ตารางเมตร  ตาม
แบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
อารมณ์ถึงบ้านนายโสภณ 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-103- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการขุดลอกฝายคลอง
คาย  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับท า
การเกษตร 

ด าเนินการขุดลอกฝายคลองคาย  
ความกว้าง  40.00  เมตร  ความ
ยาว  180.00  เมตร  ความลึก  
4.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
ฝายคลองคาย 

- - - - 300,000 ร้อยละ 100 
มีน้ าส าหรับท า

การเกษตร 
อบต.เฉลียง 

128 โครงการก่อสร้างรั้วตา
ข่าย  พร้อมติดต้ัง 
สปอร์ตไลน์  หมู่ที่  7 

เพื่อกั้นแนวเขตบริเวณที่
ศาลาเอนกประสงค์ 

ด าเนินการก่อสร้างรั้วตาข่าย  
ความสูง  2.00  ม.  ความยาว  
110.00  เมตร  พร้อมติดต้ัง
สปอร์ตไลน์  จ านวน  2  จุด  ตาม
แบบที่ก าหนด บริเวณรอบศาลา
อเนกประสงค์  

- - - - 300,000 ร้อยละ 100 
สามารถปูองกันการบุก

รุกที่บริเวณศาลา
เอนกประสงค์ 

อบต.เฉลียง 

129 โครงการติดต้ังไฟแสง
สว่าง  หมู่ที่  7 

เพื่อให้มไีฟส่องสว่างใช้
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จ านวน  5  จุด  ตามแบบที่
ก าหนด  จากบริเวณซุ้มประตูถึง 
ปากทางเข้าวัดเขารังตะเข้ 

- - - - 100,000 ร้อยละ 100 
มีไฟส่องสว่างใช้อย่าง

ทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

130 โครงการเทลาน คสล.สวน
สุขภาพสระแดง  หมู่ที่  8 

เพื่อให้มีพ้ืนที่ลาน
คอนกรีตสาธารณะ 

ด าเนินการถมสระน้ าขนาดกว้าง 
40 ม.ยาว 40 ม. พร้อมเทลาน 
คสล. กว้าง 38 ม. ยาว 55 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด  บริเวณ
สระแดง บ้านโคกกรวด 

- 600,000 - - - ร้อยละ 80 
มีลานคอนกรีต

สาธารณะให้ประชาชน
ใช้ประโยชน ์

อบต.เฉลียง 

131 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 220 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนดจากบ้าน
นายเพชร ถึงวัดโคกกรวด 

484,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีถนน คสล.ให้

ประชาชนได้สัญจร 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-104- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 920 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด จากบ้านนายวิเชียร ถึง อู่
ช่างเขียว 
 

470,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีถนน คสล.ให้

ประชาชนได้สัญจร 
อบต.เฉลียง 

133 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,520 ตร.ม.  เส้นใต้อ่างเก็บน้ า
โคกกรวด 
 

- 450,000 - - - ร้อยละ 70 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

134 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 
2,500 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 
ตร.ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด สาย
โปร่งแดง สุดสาย 
 

400,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

135 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล. 
ความกว้าง 4.00 เมตร  ความยาว  
350.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นทีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1400.00 ตารางเมตร   จาก
บ้านนางน้อย (นางสารินี  อ่วมก
ระโทก) จนสุดซอย 
 

- - 940,000 - - ร้อยละ 80 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  140.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 420.00  ตารางเมตร   
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
นพนันจนสุดซอย 
 

- - - - 140,000 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
กว้าง 4.00 ม.  ความยาว 240.00  
เมตร  ความหนา  0.15  เมตร คิด
เป็นคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
720.00  ตารางเมตร  จากบ้าน
นายดมถึงอู่ช่างเขียว 
 

- - 646,000 - - ร้อยละ 70 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

138 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยด าเนินการติดต้ังระบบกรอง
น้ า  จ านวน  1  งาน  และติดต้ัง
ระบบแผงโซล่าเซลล์  ตามแบบที่
ก าหนด   
 

- - - 400,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 
อบต.เฉลียง 

139 โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์  หมู่ที่  8 

เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์
สระแดง 

ด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์  
ตามแบบที่ก าหนด  บริเวณสระ
แดง 
 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 
ปรับสภาพภูมิทัศน์สระ

แดง 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-106- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
กว้าง 4.00 ม.  ความยาว 240.00  
เมตร  ความหนา  0.15  เมตร คิด
เป็นคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
720.00  ตารางเมตร  จาก
ถนนลาดยางถึงบ้านนายสมจิตร 

- - - - 646,000 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

141 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  90.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 360.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
สอง ถึงอ่างเก็บน้ า 

- - - - 250,000 ร้อยละ 70 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

142 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  8 

เพื่อระบายน้ าปูองกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ปากบนกว้าง 0.60 เมตร  ปาก
ล่างกว้าง  0.60  เมตร  ความลึก  
0.60  เมตร  ความยาว  300.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 

- - - - 100,000 ร้อยละ 70 
ระบายน้ าปูองกันการ

เกิดน้ าท่วมขัง 
อบต.เฉลียง 

143 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนได้มีถนน
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  450.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  1,350.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด จากเหมือง
ชลประทานข้างลานเจ็กบู้ 
ถึงถนนลาดยาง 

- - - - 908,500 ร้อยละ 80 
เส้นทางสัญจรที่สะดวก

ปลอดภัย 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-107- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  9 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด บ้านคลอง
ส าราญ 
 

10,000 - - - - ร้อยละ80 
มีไฟฟูาแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

145 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  หมู่ที่  
9 

เพื่อให้ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

จัดหาเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมด าเนินการติดต้ัง
ตามแบบ อบต.ก าหนด บ้านดอน
ตะเกียด 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีเครื่องออกก าลังกาย

ประจ าหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

146 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
9 

เพื่อปูองกันสิ่งปฏิกูลและ
ปูองกันอันตรายจากการ
สัญจร 

ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
0.70 ม. ความยาว 140 ม. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด จากบ้านยาย
ปุย ถึงบ้านยายบุญ 
 

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

147 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทา
สัญจรที่สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม. 
จากบ้านนายโชคชัย ถึงบ้านนาย
ยุทธ 
 

- 200,000 - - - ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

148 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า ม.9 

เพื่อให้มีรางระบายน้ า
ปูองกันน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ าปากบนกว้าง 0.80 
ม. ยาว 193 ม.จากบ้านนายบุญ
ชวน ถึง บ้านนายกัณหา 
 

- 600,000 - - - ร้อยละ 80 
มีตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ าปูองกัน

อันตราย 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-108- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
9 

เพื่อปูองกันสิ่งปฏิกูลและ
ปูองกันอันตรายจากการ
สัญจร 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ขนาดปากบนกว้าง  
0.80  เมตร  ระยะความยาวโดย 
รวม 140.00 ม. ตามแบบที่
ก าหนด  จากบ้านนายใบ ถึงบ้าน
ยายชวน 

- - 500,000 - - ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

150 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทา
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  800.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  3,200.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
เหมืองชลประทานถึงฝายน้ าล้นทั้ง
สองฝั่งคลอง 

- - 700,000 - - ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

151 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทา
สัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
ความกว้าง  3.00  เมตร ความ
ยาว  55.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า  165.00  
ตารางเมตร ตามแบบที่ก าหนด 
จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงบ้านยาย
จุล 

- - - 120,000 - ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

152 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ที่
สะอาดภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  โดยการติดต้ังระบบ
กรองน้ า  ตามแบบที่ก าหนด 
 

- - - 100,000 - ร้อยละ 90 
ประชาชนมีน้ าใช้ที่

สะอาดภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-109- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  560.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
สายติดบ้านหัวบึง  เริ่มต้นจาก 
ถนนลาดยางถึงถนนสายกลางบ้าน 

- - - 500,000 - ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

154 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ความกว้าง  3.50  เมตร ความ
ยาว  278.00  เมตร  ความหนา  
0.20  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด   
สายจากถนนสายกลางบ้านถึงบ้าน
นายจรัญ 

- - - - 210,000 ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

155 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  3  เมตร ความยาว  
77.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
231.00  ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด
จากบ้านนายยุทธถึงสนามกีฬา     

- - - - 150,000 ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

156 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
9 

เพื่อปูองกันสิ่งปฏิกูลและ
ปูองกันอันตรายจากการ
สัญจร 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความกว้าง 0.70  
เมตร  ความยาว  226.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
จรูญถึงบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
 

- - - - 900,000 ร้อยละ 90 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-110- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความกว้าง  5.00  เมตร  ความ
ยาว  190.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  950.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  ซอยคึกฤทธิ์
ตลอดสาย 

- - - - 640,000 ร้อยละ 70 
มีถนน ให้ประชาชน

สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

158 โครงการติดต้ังไฟแสง
สว่าง  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟแสง
สว่างในการสัญจรยามค่ า
คืน 

ด าเนินการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จ านวน  1  งาน  ตามแบบที่
ก าหนด  ซอยคึกฤทธิ์ตลอดสาย 
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีไฟแสง

สว่างในการสัญจรยาม
ค่ าคืน 

อบต.เฉลียง 

159 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ระบบไฟฟูาใช้งาน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ด าเนินการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด บริเวณ
ประปาหมู่บ้านเฉลียงบรรพต 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 70 ประหยัดพลังงานไฟฟูา อบต.เฉลียง 

160 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม.หนา 0.20 ม.ตามแบบ 
อบต.ก าหนด สายทุ่งท าเลเลี้ยง
สัตว์ 
 

320,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีเส้นทางสัญจรส าหรับ

ประชาชน 
อบต.เฉลียง 

161 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่างที่
เพียงพอ 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ความยาวรวม 300 ม. พร้อมสาย
ดับ ตามแบบ กฟภ.ก าหนด 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีกระแสไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึงภายในหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-111- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่  10 

เพื่อให้มีกระแสไฟฟูา
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ยาว 500 ม. ตามแบบ กฟภ.
ก าหนด บริเวณ หน้า อบต. ถึง 
หน้า ร.ร.เฉลียงพิทฯ 
 

- 100,000 - - - ร้อยละ 70 
มีกระแสไฟฟูาใช้งาน

อย่าทั่วถึง 
อบต.เฉลียง 

163 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
10 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 065 
ม. หนา 0.04 ม. ยาว 30 ม. ตาม
แบบ อบต.ก าหนด จากบ้านนาง
เตียว ถึง บ้านนายสมชาย 
 

- 120,000 - - - ร้อยละ 80 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

164 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ระบบการส่ง
น้ าประปาภายในหมู่บ้าน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการเปลี่ยนท่อประปาภาย 
ในพื้นที่หมู่บ้านเฉลียงบรรพต  
จ านวน  1  งาน  ตามแบบที่
ก าหนด 
 

- - 500,000 - - ร้อยละ 70 
ระบบการส่งน้ าประปา
ภายในหมูบ่้านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต.เฉลียง 

165 โครงการปรับปรุงระบบ
แผงโซล่าเซลล์  หมู่ที่  10 

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการประปา
หมู่บ้าน 

ด าเนินการเพิ่มแผงและปรับปรุง
ระบบโซล่าเซลล์  จ านวน  1  งาน  
ตามแบบที่ก าหนด  บริเวณประปา
หมู่บ้าน 
 

- - 250,000 - - ร้อยละ 100 
ลดรายจ่ายค่าไฟฟูา
น้ าประปาหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

166 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  10 

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่างที่
เพียงพอ 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ตามแบบที่ก าหนด
ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ 70 
มีกระแสไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึงภายในหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-112- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 โครงการปูองกันดินอุดตัน
รางระบายน้ า  หมู่ที่  10 

เพื่อปูองกันดินไหลลงมา
ใส่รางระบายน้ า  ปูองกัน
ไม่ให้เกิดการอุดตัน 

โดยด าเนินการก่อบล็อกกั้นราง
ระบายน้ า  ความยาว  105.00  
เมตร  พร้อมติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  ความกว้าง  
0.60  เมตร  ความยาว  140.00 
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายมังกรถึงบ้านนายสันติ
พงษ์ 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันไม่ให้เกิดการอุด
ตันของรางระบายน้ า 

อบต.เฉลียง 

168 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
10 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก  
ความกว้าง 0.60 เมตร  ความยาว  
56.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
จากเขตติดต่อหมู่ 4 ถึง ศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ที่  10 

- - - 126,000 - ร้อยละ 80 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

169 โครงการเทคอนกรีตไหล่
ทาง  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่สะดวก 

ด าเนินการเทคอนกรีตไหล่ทาง  
ความยาวรวม  216.00 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
200.00  ตารางเมตร  ตามแบบที่
ก าหนด จากบ้านนายจรวญถึง 
บ้านนายสายชล  ยวงกระโทก 
 

- - - 123,000 - ร้อยละ 80 
มีเส้นทางสัญจรส าหรับ

ประชาชน 
อบต.เฉลียง 

170 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า ความกว้าง 0.50  
เมตร  ความยาว  91.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด  จากบ้านนาย
ปัญจะถึงบ้านนางส าราญ 

- - - - 227,500 ร้อยละ 100 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-113- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมติดต้ัง 
ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที่  
10 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ปากบนกว้าง 0.50 เมตร ปากล่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ความลึก  
0.50  เมตร  ความยาว  80.00  
เมตร  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ความกว้าง  0.60  เมตร  ความ
ยาว  80.00  เมตร  ตามแบบที่
ก าหนด จากบ้านนางพนมน้อยถึง 
บ้านนางสุนทร  ญาติกระโทก 
 

- - - - 280,000 ร้อยละ 80 
สามารถปูองกันน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

172 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  10 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง 0.60 เมตร ความลึก  
0.60  เมตร  ความยาว  50.00  
เมตร  ฝาตะแกรงเหล็ก ความ
กว้าง 0.70 เมตร ความยาวรวม 
50 เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  
จากบ้านนายสายชลถึงโรงสีพนม 
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80 
สามารถปูองกันน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

173 โครงการปรับปรุงลาน  
คสล.  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ท า
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

โดยด าเนินการเทลาน  คสล.  
จ านวน  1  งาน  ตามแบบที่
ก าหนดบริเวณศาลาอเนกประสงค์ 
 

- - - - 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้ใช้ลานท า
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-114- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 โครงการติดต้ังเครื่อง
กรองน้ าด่ืมภายในหมู่บ้าน 
ม.11 

เพื่อให้มีน้ าด่ืมส าหรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ด าเนินการติดต้ังเครื่องกรองน้ าด่ืม 
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ระบบ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด ม.11 
 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
มีเครื่องกรองน้ าด่ืม
ส าหรับประชาชน
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

175 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกภายในต าบลเฉลียง 
ม.11 

เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลเฉลียง 100,000 - - - - ร้อยละ 70 

มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

อบต.เฉลียง 

176 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน
แบบถังแชมเปญ ม.11 

เพื่อให้มีระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ พร้อม
ระบบลูกลอย ตามแบบ อบต.
ก าหนด ม. 11 
 

- 360,000 - - - ร้อยละ 70 
มีระบบประปาภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

177 โครงการล้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน ม.11 

เพื่อให้รางระบายน้ ามีการ
ระบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปูองกันการ
อุดตัน 

ด าเนินการลอกสิ่งปฏิกูล แล้วล้าง
รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ความยาวไม่น้อยกว่า 500 ม.โดย
แบ่งเป็น 2 ครั้ง /ปี ม.11 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละ 70 
มีรางระบายน้ าที่มี

ประสิทธิภาพ ไม่มีการ
อุดตัน 

อบต.เฉลียง 

178 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน ม.11 

เพื่อให้มีแสงสว่างที่
เพียงพอ 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด ม.
11 
 

- 10,000 - - - ร้อยละ 70 
มีไฟฟูาแสงสว่างเพิ่ม
ความปลอดภัยภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

179 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
มองมุม 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรบริเวณทางแยก
ทางโค้ง 

ด าเนินการติดต้ังกระจกโค้งมอง
มุมบริเวณแยกภายในหมู่ 11 
จ านวน 2 จุด 
 

- 30,000 - - - ร้อยละ 80 
ให้มีความปลอดภัย

ภายในหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-115- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

180 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
11 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความยาว  141.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนายหยวกถึงบ้านนายเอี่ยม 
 

- - 400,000 - - ร้อยละ 80 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

181 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
11 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความยาวรวม  
120.00  เมตร  ตามแบบที่
ก าหนดจากบ้านนายนิพนธิ์  
ถึง บ้านนายแปว 

- - - 300,000 - ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

182 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
ความยาว  315.00 เมตร  ความ
กว้าง  4.00  เมตร  ความหนา  
0.15 เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
จากท่าหิน ถึงบ้านนายเทียม 

- - - 850,000 - ร้อยละ 70 
มีเส้นทางสัญจรที่

สะดวก 
อบต.เฉลียง 

183 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
11 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า ความยาวรวม  
43.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
จากบ้านนายสนั่นถึงบ้านนางสาว
อึ่ง  

- - - - 200,000 ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

184 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
11 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  ความกว้าง  1.00  
เมตร  ความยาว  149.00  เมตร 
ตามแบบที่ก าหนด จากบ้านนาย
แปวถึงแยกบ้านนายล้อม   สีพัน
ดุง 

- - - - 700,000 ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก
ปูองกันอันตราย 

อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-116- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ที่  11 

เพื่อปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ส าหรับท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ด าเนินการปรับปรุงศาลาเอก
ประสงค์  หลังเก่า  จ านวน  1  
งาน  หลังใหม่  จ านวน  1  งาน   
ทั้งหลังเก่าและหลังใหม่สองแห่ง 
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80 
มีศาลาเอนกประสงค์

ส าหรับท ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

186 โครงการขยาย
ถนนลาดยาง ม.12 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง 
สัญจรสะดวก 

ด าเนินการขยายไหล่ทางคอนกรีต 
กว้าง 1 ม. ยาว 680 ม. รวมพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด จากสี่แยก
โคกเจริญถึงถนนครบุรี –เสิงสาง 
 

- 380,000 - - - ร้อยละ 80 
มีถนนที่มีความกว้าง 
สะดวกต่อการสัญจร 

อบต.เฉลียง 

187 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  12 

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง จ านวน 10 
จุด ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
กฟภ.ก าหนด ม.12 
 

10,000 - - - - ร้อยละ 70 
มีไฟฟูาแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

188 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
12 

เพื่อให้มีฝารางระบายน้ า
ปูองกันอันตราย 

ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 ม. 
ยาว 73 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 
จากบ้านนางวงจันทร์ ถึงบ้าน
นายกวินธร 
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละ 70 
มีฝาตะแกรงเหล็ก

ปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

อบต.เฉลียง 

189 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน จุดที่ 2  
หมู่ที่  12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านตามแบบที่ก าหนด    ที่ต้ัง
หลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 
อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-117- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

190 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน จุดที่ 1  
หมู่ที่  12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่ก าหนด  ที่ต้ัง
จุดบ้านนายแดง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 
อบต.เฉลียง 

191 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.    หมู่ที่  12 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง 
สัญจรสะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ความกว้าง  4.00 เมตร ความ  
ยาว 180.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตรตามแบบ 
อบต.ก าหนด จากบ้านนางสมหวัง   
ถึงศูนย์สาธิต  หมู่ที่  5 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
มีถนนที่มีความกว้าง 
สะดวกต่อการสัญจร 

อบต.เฉลียง 

192 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  12 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง 1.00  เมตร  ความ
ยาว  117.00  เมตร  พร้อมติดต้ัง
ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ อบต.
ก าหนด  จากบ้านนายพร้อม  
ถึงบ้านนายพันธ์ 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 
ระบายน้ าและปูองกัน

น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

193 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  12 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง 
สัญจรสะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
ความกว้าง  4.00  เมตร ความ
ยาว  100.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  400.00  ตารางเมตร  
ตามแบบก าหนด จากบ้าน นาง
พิมพา ถึงบ้านนางประแส 
 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 
มีถนนที่มีความกว้าง 
สะดวกต่อการสัญจร 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-118- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

194 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  12 

เพื่อปูองกันรางระบายน้ า
อุดตัน  และเป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค 

ด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง 1.00  เมตร ปาก
ล่าง  0.70  เมตร  ความลึก  0.50  
เมตร  ความยาวรวม  1,054.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน 
 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันรางระบายน้ า
อุดตัน  และเป็นแหล่ง

เพาะเชื้อโรค 
อบต.เฉลียง 

195 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  12 

เพื่อระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ปากบนกว้าง 0.70 เมตร ปากล่าง
กว้าง  0.40  เมตร  ความลึก  
0.50  เมตร  ความยาว  200.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด  จาก
บ้านนางพิมพาถึงบ้านนางประแส 
 

- - - - 400,000 ร้อยละ 80 
ระบายน้ าและปูองกัน

น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

196 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
12 

เพื่อให้มีฝารางระบายน้ า
ปูองกันอันตราย 

ด าเนินการการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็ก  ความกว้าง  1.00  เมตร 
ความยาว  105.00  เมตร  ตาม
แบบที่ก าหนด   จากบ้านนายกวิน
ธร ถึงศูนย์สาธิต ม.5 
 

- - - - 450,000 ร้อยละ 80 
มีฝาตะแกรงเหล็ก

ปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

อบต.เฉลียง 

197 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า  หมู่ที่  
12 

เพื่อให้มีฝารางระบายน้ า
ปูองกันอันตราย 

ด าเนินการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก  
ความกว้าง 0.60  เมตร ความยาว  
73.00  เมตร  ตามแบบที่ก าหนด
จากบ้านนางวงจันทร์ ถึงบ้าน
นายกวินธร 

- - - - 350,000 ร้อยละ 80 
มีฝาตะแกรงเหล็ก

ปูองกันอันตรายจาก
รางระบายน้ า 

อบต.เฉลียง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-119- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

198 โครงการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์ประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  
12 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ด าเนินการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน  ตามแบบที่ก าหนด  
ทางเข้าหมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ปรับสภาพภูมิทัศน์

ทางเข้าหมู่บ้าน 
อบต.เฉลียง 

199 โครงการเสริมไหล่ทาง  
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง 
สัญจรสะดวก 

ด าเนินการขยายไหล่ทางคอนกรีต  
กว้าง  1.00  ม. ยาว  680.00  ม.  
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  680.00 
ตารางเมตร  ตามแบบ  อบต.
ก าหนด จากบริเวณสี่แยกโคก
เจริญถึงถนนลาดยางสายครบุรี-
เสิงสาง 

- - - - 450,000 ร้อยละ 80 
มีถนนที่มีความกว้าง 
สะดวกต่อการสัญจร 

อบต.เฉลียง 

200 โครงการติดต้ังไฟแสง
สว่าง  หมู่ที่  12 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการ
สัญจร 

ด าเนินการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จ านวน  1  จุด  ตามแบบที่
ก าหนด  บริเวณสี่แยกโคกเจริญ 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
มีความสว่างในการ

สัญจร 
อบต.เฉลียง 

201 โครงการปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ 

เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์
บริเวณหน้า  รพสต.
เฉลียง 

ด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ โดย
การถมดินปรับระดับตามแบบที่
ก าหนด  บริเวณหน้า รพ.สต. 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
สภาพภูมิทัศน์บริเวณ
หน้า  รพสต.เฉลียง  

น่าดูสวยงาม 
อบต.เฉลียง 

202 โครงการก่อสร้างรั้วกั้น
ศูนย์ OTOP 

เพื่อปูองกันการบุกรุก  
และสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ด าเนินการก่อสร้างรั้วกั้นระหว่าง
ศูนย์โอทอปและ รพสต.เฉลียง  
ความยาว  120.00  ม.  ตามแบบ
ที่ก าหนดบริเวณศูนย์โอทอป 
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
ปูองกันการบุกรุก  และ
สร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
อบต.เฉลียง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-120- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

203 โครงการติดต้ังไฟแสง
สว่างบริเวณหน้าโรงเรียน 

เพื่อเพิ่มความสว่างในการ
สัญจรยามค่ าคืน 

ด าเนินการติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จ านวน  10  จุด  ตามแบบที่
ก าหนด  หน้าโรงเรียนบ้านทุ่ง
แขวน 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
เพิ่มความสว่างในการ

สัญจรยามค่ าคืน 
อบต.เฉลียง 

204 โครงการต่อเติมห้อง
จัดเก็บเอกสาร ส านักงาน
ปลัด  

เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ให้มีในการ
ท างาน และใช้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ
ของส านักงานปลัด อบต.
เฉลียง 

ด าเนินการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร
ส านักงานปลัด ตามแบบ อบต.
ก าหนด  

- 400,000 - - - 

ร้อยละ 70 
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ในการ
ค้นหาเอกสาร 

และมีสถานที่ไว้
ให้บริการที่
เพียงพอ 

มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร 

อบต.เฉลียง 
ส านักงานปลัด 

205 โครงการก่อสร้างอาคาร
จอดรถ 

เพื่อใช้จอดรถกระเช้า  
ของ อบต.เฉลียง 
 

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 
จ านวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
100 ตร.ม. พร้อมปูายโครงการ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

- - 499,000 - - ร้อยละ 80 
มีอาคารจอดรถกระเช้า
ส าหรับ อบต.เฉลียง 

กองช่าง 

206 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ด าเนินการต่อเติมอาคารกองช่าง
และกองการศึกษาฯ  จ านวน  1  
งาน  ตามแบบที่ก าหนด 

- - 1,500,000 - - ร้อยละ  80 
มีอาคารส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

207 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลเฉลียง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
เฉลียงมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแรงต่ าในพื้นที่ต าบล
เฉลียง  โดยอุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอครบุรีในการ
ด าเนินการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100 
ประชาชนทุกคัวเรือน
ในต าบลเฉลียงมีไฟฟูา

ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
กฟภ.อ.ครบุรี 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อติดต้ังมุ้งลวดในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง 

ติดต้ังมุ้งลวดในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

80,000 - - - - ร้อยละ 70 ศพด.เฉลียง มีมุ้ง
ลวดปูองกันยุง 

กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้
รู้จักใช้คอมพิวเตอร ์

ประชาชนต าบลเฉลียง
ได้รับการเรียนรู้การใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนต าบล
เฉลียงมีความรู้
พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและ
เยาวชนต าบลเฉลียง 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีให้แก่
ประชาชนต าบลเฉลียง 

เยาวชนต าบลเฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เยาวชนต าบล
เฉลียงมีคุณธรรม
ประจ าใจ 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 

เด็ก ศพด.เฉลียง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 85 เด็กเล็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกิด
การเรียนรู้และมีทักษะ
ที่ดี น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-122- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี
นมดื่มทุกวัน 

เด็กนักเรียนในเขต
ต าบลเฉลียง 

680,000 680,000 1,561,703 1,638,351 1,718,831 ร้อยละ 100 นักเรียนได้ดื่มนม
ทึกวัน 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
อนามัย 

นักเรียนในเขตต าบล
เฉลียง 

3,080,000 3,080,000 3,993,500 4,189,500 4,395,300 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
อนามัย 

กองการศึกษา 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองในการ
พัฒนาเด็กเล็กการ
ปูองกันโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองรู้วิธี
ปูองกันโรคในเด็ก 

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 
 

ร้อยละ 70 
ของผู้ปกครอง
น าความรู้ไป

ใช้ได้จริง 

ผู้ปกครองสามารถ
ปูองกันโรคติดต่อ
ในเด็กได้ 

กองการศึกษา 

8 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้เด็กก่อนวยั
เรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้จากสถานทีจ่ริง 

ศพด.เฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ได้รับการ
เรียนรู ้

เด็กเล็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง 

กองการศึกษา 

9 โครงการศึกษาดูงาน
ทางด้านการจัด
การศึกษา 

เพื่อศึกษาดูงานด้าน
การศึกษา แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 คณะกรรมการเกิด
แนวคิดในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

10 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัด
การศึกษา 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู 
ศพด.เฉลียงมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการศึกษา 

คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการศูนย์ ครู 
ศพด.เฉลียง 

40,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 70 ศพด.เฉลียง มี
ความรู้ด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 



 

-123- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

นักเรียน ศพด.เฉลียง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนา
คณะกรรมการให้มี
ศักยภาพในการบริหาร 
ศพด.เฉลียง 

คณะกรรมการ ศพด.
เฉลียง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 คณะกรรมการ 
ศพด.เฉลียง 

กองการศึกษา 

13 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มส านักงานให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น 

ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้นและมี
พื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร 

- 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ 70 เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 
และมีพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ ศพด.เฉลียง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.เฉลียง 100,000 - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ศพด.เฉลียงมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองการศึกษา 

15 โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเฉลียง 

เพื่อก่อสร้างประตู
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเฉลียง 

ก่อสร้างประตูทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 - - - - ร้อยละ 70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีประตูทางเข้า 

กองการศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างหลังคา
เช่ือมระหว่างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
เช่ือมอาคาร 

ก่อสร้างหลังคาเช่ือม
อาคารระหวา่งศูนย์เด็ก 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

- 400,000 - - - ร้อยละ 70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหลังคาเช่ือม
อาคาร 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 



 

-124- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

นักเรียน ศพด.เฉลียง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

18 โครงการปูพื้นยางสนาม
เด็กเล่น 

เพื่อให้มีพื้นที่สนามพื้น
ยางปูองกันการบาดเจ็บ
จากสนามเด็กเล่น 

นักเรียน ศพด.เฉลียง - - 100,000 - - ร้อยละ 100 มีสนามพื้นยาง
ปูองกันอันตราย
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 

19 
 

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี
นมดื่มทุกวัน 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเฉลียง 

210,782 210,782 210,782 210,782 210,782 210,782 นักเรียนได้ดื่มนม
ทึกวัน 

กองการศึกษา 

20 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
อนามัย 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเฉลียง 

539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
อนามัย 

กองการศึกษา 

21 อุดหนุนโครงการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ดังนี้ 
1 โรงเรียนบ้านเฉลียง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 
2.โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 
3.โรงเรียนหนองหว้า
ดอนตะเกียด 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนส าหรับ
นักเรียน 

นักเรียน ภายในต าบล
เฉลียง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 นักเรียนในต าบล
เฉลียงมีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-125- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน อัตราคนละ 
850 บาท ต่อภาคเรียน
ให้แก่นักเรียน ศพด.
เฉลียง 

- 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

23 โครงการค่าหนังสือ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง   อัตราคน
ละ  200  บาท ต่อคน
ต่อปี  ใ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

24 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

จ่ายเป็นค่าอปุกรณ์การ
เรียนให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง  อัตราคน
ละ 100 บาท ตอ่ภาค
เรียน   

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

25 โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก่นกัเรียน
อัตราคนละ 300 บาท
ต่อคนต่อปี เด็กนักเรียน
ใน ศพด.เฉลียง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 



 

-126- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของเด็กเล็ก 
 

จ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง อัตราคน
ละ  215  บาท/ภาค
เรียน ให้แก่นกัเรียน 
ศพด.เฉลียง 

- 43,000 43,000 43,000 43,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กมีทักษะ
สมวัย 

กองการศึกษา 

27 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
กรองน้ าประปา  พรอ้ม
ติดต้ัง 

เพื่อกรองระบบน้ าของ  
ศพด.เฉลียง 

ด าเนินการจัดซ้ือเครื่อง
กรองน้ าประปา  พรอ้ม
ติดต้ัง ตามที่ อบต.
ก าหนด 

- - 30,000 30,000 - ร้อยละ 100 มีน้ าสะอาดใช้
ภายใน  ศพด.

เฉลียง 

กองการศึกษาฯ  
ศพด.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-127- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

ลดขยะในชุมชน สถานศึกษา  ศพด.
เฉลียง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60  โรงเรียนปลอดขยะ กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุด IT เพื่อ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีมี
สถานที่ ได้ศึกษาหา
ความรู ้

ด าเนินการก่อสร้าง
ห้องสมุด IT เพื่อ
ประชาชน ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด บริเวณ 
หมู่ที่ 4 

- - - 1,000,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับศึกษาหา
ความรู้ 

อบต.เฉลียง 

3 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเฉลียง 

เพื่อให้ห้องน้ า  ศพด.  
ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูก
สุขลักษณะ 

ด าเนินการปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเฉลียง  จ านวน  1  
งาน  ตามแบบที่ก าหนด 

- - 100,000 - - เด็กนักเรียน
ร้อยละ  100  
ได้รับ
ประโยชน ์

ห้องน้ า  ศพด.  ใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกสุขลักษณะ 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 

เพื่อใช้ส าหรับเป็น
สถานที่ท ากจิกรรมของ  
ศพด.เฉลียง 

ด าเนินการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์เท
คอนกรีตโดยรอบพื้นที ่ 
ขนาดความกว้าง  
10.00  เมตร  ความยาว  
20.00  เมตร  พร้อม
ก่อสร้างเวทีส าหรับการ
แสดงและจัดงานต่างๆ 

- - 100,000 - - เด็กนักเรียน
ร้อยละ  100  
ได้รับ
ประโยชน ์

ใช้ส าหรับเป็น
สถานที่ท ากจิกรรม
ของ  ศพด.เฉลียง 

กองการศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-128- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อลด และปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละ 70 มีวัคซีนเพียงพอต่อ
การฉีดสุนัขใน
ต าบลเฉลียง 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

2 โครงการจัดซ้ือสารเคมี
ก าจัดยุงลาย 
(ทรายอะเบท) จ านวน 
23 ถัง 

ปูองกันและก าจัด
ยุงลายซ่ึงเป็นพาหะน า
โรค 

ก าจัดยุงลายในต าบล
เฉลียง 

98,900 98,900 98,900 98,900 98,900 ร้อยละ 70 ลดปริมาณยุงลาย
ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

3 โครงการจัดซ้ือน้ ายา
เคมีพ่นหมอกควัน 
จ านวน 65 ลิตร 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ยุงลาย 

พื้นที่ในต าบลเฉลียง 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 ร้อยละ 70 ปูองกันยุงลาย 
พาหะน าโรค 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
พ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย จ านวน 1 
เครื่อง 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ยุงลาย 

ภายในต าบลเฉลียง - 59,000 - 59,000 - ร้อยละ 70 ไม่มีโรคที่มาจาก
ยุงลาย เป็นพาหะ
ในพื้นที่ต าบล
เฉลียง 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุต าบล
เฉลียงมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ด ี

ผู้สูงอายุต าบลเฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุต าบล
เฉลียงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด  
อบต.เฉลียง 

 

แบบ ผ 02 



 

-129- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายภายใน
ต าบลเฉลียง 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออกภายใน
หมู่บ้าน 

ด าเนินการพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลายภายใน

ต าบลเฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  99 
ของครัวเรือน
ไม่มีไข้เลือด 

ออก 

ชุมชนปลอดภัย
จากยุงลายที่เป็น
พาหะน าโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการฝึกเทคนิคการ
ใช้และบ ารุงรักษาเครื่อง
พน่หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชน 
ลูกจ้าง พนกังาน 
สามารถใช้เครื่องพ่น
หมอกควันรวมทั้งดูแล
รักษาอย่างถูกวิธ ี

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และการดูแลรักษาแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และ
ประชาชนต าบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม  

พนักงาน ลูกจ้าง 
ประชาชนสามารถ
ใช้และดูแลรักษา
เครื่องพ่นหมอก
ควันอย่างถกูว ี

ส านักงานปลัด /   
กองทุนฯ 

8 โครงการส่งเสริมการ
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแต่
แข็งแรง 

จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีสุขภาพที่ด ี

ประชาชนต าบล
เฉลียงมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-130- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการตรวจหา
สารพิษในร่างกาย 

เพื่อตรวจหาสารพิษ
ภายในร่างกาย 

จัดอบรมให้ความรู้กบั
เกษตรกร และ
ด าเนินการตรวจหา
สารพิษในร่างให้แก่ผู้
เข้ารับการอบรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรต าบล
เฉลียงได้รับการ
ตรวจหาสารพิษ
ภายในร่างกาย 

อบต.เฉลียง 

10 โครงการ ลดละเลิกบุหรี ่ เพื่อให้ทราบถึงโทษของ
บุหรี่และสามารถเลิกสบู
บุหรี ่

ด าเนินการตรวจคัด
กรองและอบรมให้
ความรู ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ที่สูบบุหรี่
สามารถเลิก
สูบบุหรี่ได้ 

ประชาชนทราบถึง
โทษของบุหรี่ และ
ไม่มีผู้สูบบุหรี่ใน
ชุมชน 

อบต.เฉลียง 

11 อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมสาธารณสุข
กุศลตามภารกจิของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่ออุดหนุนการกุศล
ของกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

การกุศล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 ได้ช่วยการกุศลของ
กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

อบต.เฉลียง 

12 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลเฉลียง 

เพื่อสบทบเงินให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลเฉลียง 

ประชาชน  หน่วยงาน
รัฐ  ในพื้นที่ต าบล
เฉลียง  เกี่ยวกับดา้น
สุขภาพอนามัย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  100 ประชาชน  และ
หน่วยงานภายใน
ต าบลเฉลียงได้รับ
การดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามัย 

อบต.เฉลียง 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-131- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้จักวิธปีูองกันและ
ห่างไกลการเกิด
โรคติดต่อต่างๆ 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน
สามารถที่จะ
ปูองกันการเกิด
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได ้

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

2 โครงการคุมก าเนิดสุนัข
และแมวอย่างถาวร 

เพื่อลดการเพิ่ม
ประชากรของสุนัขและ
แมวภายในต าบล 

อบรมให้ความรู้ผู้เล้ียง
สัตว์และบริการท าหมัน
ให้แก่สุนัขและแมว
ภายในต าบลเฉลียง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 สามารถลดการ
เพิ่มขึ้นของ
ประชากรสุนัขและ
แมว 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

3 โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน  เพือ่พัฒนา
ระบบการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 ประชาชนสามารถ
คัดกรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 
และยืนยันการ
ตรวจโดย อสม. 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

4 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

ส่งเสริมและให้ความรู้
เร่ืองการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่ม
ผู้ปกครองของเด็ก
ภายในต าบล  ทีพ่บ
ปัญหาโภชนาการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 สามารถแก้ไข
ปัญหาเด็กขาด
ภาวะโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

 

 

แบบ ผ 02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
  4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเร่ืองโรคขาด
สารไอโอดีน ,  รณรงค์
การใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70 สามารถปูองกัน
การเกิดโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

6 โครงการอุดหนุน
หมู่บ้านต่างๆภายใน
ต าบลเฉลียง  ตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  (กม.)  
ด าเนินการตามโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   

- 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ  100 ทุกหมู่บ้านได้รับ
เงินอุดหนุนตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

ส านักปลัด 
อบต. 

7 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคสัตว์  

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อบรม /ส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสัตว ์

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 สามารถปูองกัน
ควบคุม 

โรคที่เกิดกับสัตว์ได ้

ส านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการต้านภัยยาเสพ
ติด 

เพื่อตรวจหาสารเสพติด
ในร่างกาย  และส่งตัว
เข้ารับการดูแล 
 

จัดซื้อน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะหรอืแผ่นตรวจ   

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100 สามารถค้นหาผู้
เสพและส่งเข้ารับ
การบ าบัดต่อไป 

ส านักปลัด  
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร   
 5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม   
     5.1  แผนงาน การเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการศึกษาดูงาน
การเกษตรของต าบล
เฉลียง 

เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและ
น าไปปรับใช้ได้จริง 

เกษตรหมู่บ้านและ
คณะกรรมการกุ่มอาชพี
เกษตรกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรสามารถ
น ากลับมาใช้ได้จริง 

ส านักงานปลัด 
 

2. โครงการส่งเสริมปลูก
พืชเศรษฐกิจและน า
ผลผลิตทางการเกษตร
มาแปรรูปเป็นสินค้า
กลุ่มเกษตรของต าบล
เฉลียง 

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เสริมและสามารถ
น าผลผลิตที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.เฉลียง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เกษตร
หมู่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
อาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรสามารถ
น ากลับมาใช้ได้จริง 

ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอคร
บุรี 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช
และแมลง 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับโรคพืช
ตามฤดูกาล 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพืชและแมลง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกบัโรคตาม

ฤดูกาล 

ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอคร

บุรี 
4 โครงการสนับสนุนเมล็ด

พันธุ์พืชทางการเกษตร
และผักสวนครัว 

เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ดีมีคุณภาพให้แก่
เกษตรกร 

ด าเนินการจัดหาพันธุ์
พืชทางการเกษตร  และ
ผักสวนครัว 

- - - - 100,000 ร้อยละ  80 เมล็ดพันธุ์ดีมี
คุณภาพให้แก่

เกษตรกร 

ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอคร

บุรี 

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร   
 5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม   
     5.2  แผนงาน เคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้แก่
เกษตรกร 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
จ านวน  1  งาน 
ตามแบบที่  กฟภ.
ก าหนดจากไร่นางบุญ
เร่ิมถึงไร่นางวิลาวัลย์ 

- - - - 200,000 ร้อยละ 70 เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

 

2. โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  หมู่ที่  5 

เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้แก่
เกษตรกร 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
ระยะทาง  600 เมตร  
ตามแบบ กฟภ.ก าหนด  
จากไร่นางประแส ถึง 
ไร่นายวินิจ 

- - - 1,400,000 - ร้อยละ 80 เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  หมู่ที่  8 

เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้แก่
เกษตรกร 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
ระยะทาง ประมาณ  
6,000.00  เมตร  ตาม
แบบ  กฟภ.  ก าหนด
บริเวณสายหนองโก 

- - - - 7,200,000 ร้อยละ  80 เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย

ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  หมู่ที่  12 

เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้แก่
เกษตรกร 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  
ความยาว 1,000 เมตร  
ตามแบบที่ก าหนดจาก
สามแยกต้นตาลถึง 

- - - - 600,000 ร้อยละ  80 เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย

ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
     6.1  แผนงาน การศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับต าบล 

ส่งเสริมให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนต าบลเฉลียง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 -เยาวชนเกิดความ
รักสามัคคี 
-ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

2. โครงการสานสัมพันธ์
สายใยชุมชน 

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ประชาชนต าบลเฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ชุมชน ครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง  

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

3. โครงการอบรมการ
ฝึกอบรมอาชพีแก่เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อฝึกอบรมให้แก่
เยาวชนต าบลเฉลียง 

เยาวชนต าบลเฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 เยาวชนมีทักษะ
อาชีพ 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
     6.2  แผนงาน สาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1. 

 
โครงการอบรมต้านภยั
ยาเสพติด 
 

 
เพื่อให้นักเรียนทราบถึง
โทษของยาเสพติด 

 
เยาวชนต าบลเฉลียง 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
ร้อยละ 70 

 
เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด 

 
ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
     6.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
อาชีพให้แก่
เยาวชนต าบล
เฉลียง 

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ 
สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถชว่ยเหลอื
ครอบครัวได้ 
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเ้ยาวชน 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต 

กลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้
ศึกษาต่อในระดับสูง
หรือเยาวชนในต าบล
เฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 กลุ่มเยาวชนที่
ไม่ได้ศึกษาต่อใน
ระดับสูงหรือ
เยาวชนในต าบล
เฉลียงมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะดา้น
อาชีพและ
สามารถน าไปใช้
เป็นอาชีพเสริม
รายได้ให้
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล
เฉลียง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้และน าวิธกีารดูแล
สุขภาพ 

1.ผู้สูงอายุ ต าบล
เฉลียง 
2.ผู้สังเกตการณ์(อส
ม.) 
3.คณะผู้บริหาร 
4.พนักงานส่วนต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 1.ผู้สูงอายุมี
ความรู้การดูแล
สุขภาพ 
2.ผู้สงูอายุมี
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

 

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
     6.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่สตรีต าบลเฉลียง 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตรี 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะและเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการ
เป็นผู้น าสตร ี

สตรีและแม่บ้านต าบล
เฉลียง 

- 30,000 - 30,000 30,000 ร้อยละ 80 1.สตรีสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
ตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 
2.ผู้ร่วมอบรม เกิด
แนวคิด วิสยัทัศน์ 
ที่ดียิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

4. โครงการอบรมฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้พกิาร 
ผู้ดูแลผู้พิการ ต าบล
เฉลียง 

1.เพื่อดูแลสุขภาพผู้
พิการได้ถูกวธิ ี
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ใน
การดูแลผู้พิการให้กับ
ผู้ดูแล 
 

1.ผู้พิการ 
2.ผู้ดูแลผู้พิการ 

30,000 - 30,000 - 30,000 ร้อยละ 80 ผู้พิการและผู้พกิาร
สามารถดูแลตนเอง
ได้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

5. โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแมบ่้านต าบล
เฉลียง 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้กับครอบครัว 
2.เพื่อเป็นการใช้เวลา
ว่างในกลุ่มแม่บ้านให้
เป็นประโยชน ์
 

แม่บ้านต าบลเฉลยีง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 75 กลุ่มแม่บ้านต าบล
เฉลียงมีรายได้เสริม 
และใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
สามารถสร้าง
รายได ้

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  

 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  

     6.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห ์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการศึกษาดูงาน
กลุ่มแม่บ้านต าบล
เฉลียง 

1.เพื่อให้แม่บ้านน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
กลุ่ม 
2.เพื่อให้น าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ประโยชน ์

1.แม่บ้านต าบลเฉลียง 
2.คณะผู้บริหาร 
3.พนักงานส่วนต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 กลุ่มแม่บ้าน
สามารถน าความรู้
มาต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

7. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

1.เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูล
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

1.คณะผู้บริหาร 
2.คณะกรรมการศูนย์ฯ 
3.ผู้สูงอายุในต าบล
เฉลียง 

80,000 80,000 - - - ร้อยละ 75 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาและ
เข้าถึงการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
ได้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

8. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีค่ายังชีพประจ าทุก
เดือน 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในทุกหมู่บา้นที่
มีอายุตั้งแต่ 60 ปขีึ้นไป 
จ านวน 1,472 คน รวม
ระยะเวลา 12 เดือน 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีเงินเบี้ย
ยังชีพในทุกๆเดือน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

9 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกใหบ้ริการ
ประชาชน และทราบถึง
ปัญหาเร่งด่วนที่
ประชาชนเดือดร้อน 

ประชาชนในต าบล
เฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ออก
ให้บริการ
ประชาชนและ
ทราบปัญหาความ
เดือดรอ้นของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

 
 

 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



 

-140- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยกระดับให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม  

 6. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  

     6.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห์  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. โครงการส่งเคราะห์เงิน
ยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
ต าบลเฉลียง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ติเชื้อ 
และผู้ปุวย HIV 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ติด
เช้ือและผู้ปุวย HIV 
จ านวน 15 คน อัตรา
เดือนละ 500 บาท/คน 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ติดเช้ือ
และผู้ปุวย 

ผู้ปุวยและผู้ติเชื้อ 
HIV จ านวน 15 
คน ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

11. โครงการส่งเคราะห์เงิน
ยังชีพให้แก่ผู้พกิาร
ต าบลเฉลียง 

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการใน
การยังชีพ 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้
พิการภายในต าบลเฉลียง 
จ านวน 350 คน ในอัตรา
เดือนละ 800 บาท/คน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 ร้อยละ 100 ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

12. โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจน 
ผู้ยากไร้ในเร่ืองของที่
อยู่อาศัย 

ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ยากจนใน
พื้นที่ต าบลเฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 65 ผู้ยากไร้ ยากจน ได้
มีที่พักอาศัยที่
แข็งแรงได้
มาตรฐาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

13 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันและสร้าง
ความสุขให้กับผู้สูงอาย ุ

จัดให้มีการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลเฉลียง  
ให้แก่ผู้สูงอายุต าบล
เฉลียง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  50 ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันและสร้าง
ความสุขให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

14 โครงการกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทาน  
904  วปร. 

เพื่อส่งเสริมการเป็นจิต
อาสาภายในต าบล 

ร่วมจิตอาสาพัฒนา
ภายในต าบลเฉลียง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 จิตอาสาร่วมพัฒนา
ต าบล 

ส านักปลัด  
อบต.เฉลียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 9 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

     7.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการการทบทวน 
อปพร.ต าบลเฉลียง 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมให้กบั อป
พร.ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อปพร. ต าบลเฉลยีง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 75 อปพร.ได้รับการ
เพิ่มศักยภาพ และ
เตรียมความพร้อม 
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

2. โครงการอบรม อปพร.
ต าบลเฉลียง 

-เพื่ออบรมให้ความรู้  
อปพร.ที่สมัครใหม่ 
-เพื่อเพิ่มจ านวน      
อปพร.ให้ครอบคลุม
ต าบลเฉลียง 

อปพร. ต าบลเฉลยีง - - 150,000 - - ร้อยละ 75 มี อปพร. รุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ 
และบริการ
ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

3. โครงการเฝูาระวัง 7 วัน
อันตรายช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ 

เพื่อปูองกันการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

เพื่อเป็นการปูองกันชวีิต
และทรัพย์สินได้อยา่ง
ท่วงที 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 75 ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

4. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 
 

เพื่อเป็นการปูองกัน
ชีวิตและทรัพย์สินได้
อย่างทันท่วงท ี

นักเรียนและประชาชนใน
ต าบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 9 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

     7.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการฝึกทักษะ
ลอยตัวปอูงกันเด็ก
จมน้ า 

เพื่อลดอันตราย จา
การจมน้ า และเพิ่ม
ทักษะในการลอยตัว 
การช่วยเหลือตนเอง
จากการจมน้ า 

เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป 
ของต าบลเฉลียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็กมีทักษะในการ
ลอยตัว ปูองกัน
การจมน้ า ลดการ
สูญเสียชีวิตจาก
การจมน้ า 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

6. โครงการจัดซ้ือถัง
ดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 
15 ปอนด์ จ านวน 5 ถัง 
ๆละ 1,650 บาท 

เพื่อไว้ส าหรับปูองกัน
อัคคีภัย 

ส านักงานใน อบต.เฉลียง 8,250 - - - - ร้อยละ 70 อบต.เฉลียง มีถัง
ดับเพลิงเคมีแห้งไว้
ส าหรับปูองกัน
อัคคีภัย และใช้ใน
การฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 

7 โครงการก่อสร้างปูอม
ยามประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้มีปูอมยาม
รักษาความปลอดภยั
ภัยในหมู่บา้น 

ก่อสร้างปูอมยามประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 1 งาน 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
บ้านเฉลียงใหญ่ ม.1 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70 มีปูอมยามรกัษา
ความปลอดภยั
ภายในหมูบ่้าน 

อบต.เฉลียง 

8 โครงการจัดหาถัง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีถังดับเพลิง
ปูองกันอัคคีภัย
ภายในหมูบ่้าน 

จัดหาถังดับเพลิงประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 10 ถัง 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีถัง
ดับเพลิงปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น 

อบต.เฉลียง 

9 อุดหนุนโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอครบุรี 
 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ภายในต าบลเฉลียง 

เยาวชนต าบลเฉลียง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เยาวชนต าบลเฉลียง
ปลอดภัย ห่างไกลยา
เสพติด 

อ าเภอครบุร ี
อบต.เฉลียง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 9 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

     7.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือน 

เพื่อเป็นสัญญาณ
เตือนบริเวณส่ีแยก
ต่างๆภายในหมูบ่้าน 

ด าเนินการติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือน จ านวน 
2 จุด ตามแบบที่ก าหนด  
บริเวณบ้านนายกล่อม
และบ้านนายทอด 

- - 50,000 - - ร้อยละ 80 ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยงต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

11 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  หมู่ที ่ 4 

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ด าเนินการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  จ านวน  5  ตัว 
ตามแบบที่ก าหนดบริเวณ 
สี่แยกหนา้ รพสต.เฉลียง 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.เฉลียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

     8.1  แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการถนนข้าวตาก 
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ต าบลเฉลียง 

1.เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ 
2.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล
เฉลียง 

ประชาชนภายในต าบล
เฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนได้สืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประจ า
ต าบลเฉลียง 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

2 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเป็นประจ า 
 

ประชาชนทั่วไป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
 

ร้อยละ 75 ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลเฉลียง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

4 โครงการประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลเฉลียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

     8.1  แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอยู่ปริวาส
กรรมวัดสุวรรณบรรพต
(เขาถ้ าววัแดง) 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของคนในชุมชน 

ประชาชนต าบลเฉลียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ร่วม
สืบสานประเพณี
การอยูป่ริวาสกรรม
ให้อยู่กับชุมชน 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

6 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลเฉลียง 

เพื่อสมัครสมาน
สามัคคีไห้เกิดกับคน
ต าบลเฉลียง 

ประชาชนต าบลเฉลียง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 95 ประชาชนเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีห่างไกลยา
เสพติดของคนใน
ชุมชน 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา   ฟุตซอล และ
วอลเลย์บอล 

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและเพิ่ม
ทักษะทางด้านกีฬา
เยาวชนในต าบล 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล วอลเลย์บอลโดยให้
หมู่บ้านส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

100,000 100,000 100,000 100,000  100,000 ร้อยละ 75 เพิ่มทักษะในด้าน
ด้านกีฬาให้แก่
เยาวชนในต าบล
และก่อให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

8 โครงการส่งเสริมทักษะ
กีฬา 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาให้กับ
ประชาชนในต าบล
เฉลียง 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ประชาชนในต าบลได้ยืม
ซ้อมกีฬาในการฝึกซ้อม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70 ประชาชนต าบล
เฉลียงมีอุปกรณ์
กีฬาส าหรับฝึกซ้อม 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

     8.1  แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
เทิดทูนวีรกรรม
อ าเภอครบุร ี

เพื่อร าลึกถึงวีรกรรม
ของท่านท้าวสุรนารี
และสืบทอดงาน
ประเพณีอันดีงาม 

อุดหนุนงบประมาณ
ร่วมกับอ าเภอครบุรีใน
การจัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
เทิดทูนท้าวสุรนารี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเทิดทูน
วีรกรรมท้าวสุรนาร ี

กองการศึกษา 

10 โครงการอนุรักษ์บ่อหิน เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

ด าเนินการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชน 
 

- - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู ้

อบต.เฉลียง 

11 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
หมู่ที่  5 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- - - - 100,000 ร้อยละ  80 ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ออก
ก าลังกาย 

อบต.เฉลียง 

12 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
หมู่ที่  8 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- - - - 100,000 ร้อยละ  80 ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ออก
ก าลังกาย 

อบต.เฉลียง 

 

 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 9. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพานิชยกรรม 

     9.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพภายในหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชนต่อ
ยอดพัฒนากลุ่ม
อาชีพของตนเอง 
 

กลุ่มอาชีพภายในต าบล
เฉลียง 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 70 กลุ่มอาชีพสามารถ
พัฒนาต่อยอดกลุ่ม
ของตนเอง 

อบต.เฉลียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบราชการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 8 ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

     10.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ลูกจ้าง ได้
ท ากิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 

ด าเนินการจัดโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.เฉลียง
ร่วมจัด
กิจกรรม 

ผู้บริหารและ
พนักงานได้ร่วมท า
กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

กองการศึกษา 

2. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

ปลูกจิตส านึก
ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนต าบลเฉลียง 
พนักงานส่วนต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.เฉลียง
ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ชาต ิ
 

กองการศึกษา 

3. โครงการจัดเก็บแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑.เพื่อให้ อบต.เฉลียง 
มีแผนที่แม่บทส าหรับ
ประกอบ เป็นแผนที่
ภาษีทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
2.เพื่อเป็นการรวบรม
ข้อมูลที่ดินในเขต
ต าบลเฉลียง 

พัฒนาระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
มีประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถน า
ข้อมูลมาใช้
ส าหรับการ

จัดเก็บภาษี ได้
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

มีแผนที่แม่บทที่
พร้อมน าไปพัฒนา
ในงานจัดท าผัง
เมืองได้ 

กองคลัง 

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบราชการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 8 ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

     10.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช าระภาษีค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตต่างๆ 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 
3.เพื่อมุ่งให้ท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งด้าน
การคลังพึ่งพาตนเอง
ได้ 

ผู้ประกอบการต าบล
เฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถ
จัดเก็บภาษีได้

เพิ่มขึ้น 

สามารถเก็บภาษี
ต่างได้อย่างถูกต้อง
เป็นธรรม 

กองคลัง 

5 โครงการศึกษาดูงาน
เพิ่มพูนศักยภาพ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง อบต.เฉลียง 

ศึกษา และเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยกภาพของ
หน่วยงาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

บุคลากรในองค์กร
มีศักยภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง อบต.เฉลียง 

เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถใหก้ับ
องค์กร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพิ่มพูนความรู้
ในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในองค์กร
ได้มีขีดความสาม
รถในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานปลัด 

7. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลยีง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง อบต.เฉลียง 

เพิ่มคุณธรรม จริยธรรมใน
การท างาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สร้างเสริม
คุณธรรมให้กับ

บุคลากร 

มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ท างาน 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบราชการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 8 ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

     10.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.
เฉลียง 

เพื่อให้ทราบความพึง
พอใจของประชาชน
ในการรับบริการ 

ประชาชนผู้รับบริการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ทราบข้อมูล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ
น ามาปรับปรุงการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการ อบต.โปร่งใส 
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างาน
สามารถตรวจสอบได้ 

ด าเนินการให้ตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัด
จ้างของ การตรวจสอบ

งานจ้าง ของ อบต. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม

ในการ
บริหารงาน 

เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารงาน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

10 โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ทั่วไปมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย
ทั่วไป 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ทั่วไปและระเบียบ
เกี่ยวกบัท้องถิ่นให้กับผู้น า
ชุมชนจ านวน 120 คน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย
สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักงานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบราชการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 8 ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

     10.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดท าวารสาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
หรือส่วนราชการอืน่ 
ทราบถึงผลการ
ด าเนนิงาน 

ประชาชนทั่วไป สว่น
ราชการต่าง ๆ 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ร้อยละ 100 ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน

องค์การ 

ส านักงานปลัด 

12 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมนี้ า
สะอาดดืม่ 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมีน้ า

สะอาดดื่ม 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการจัดสง่เจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเพิ่มพนู
ความรู ้

เพื่อเพิม่พูนความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

จัดส่งพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง เขา้รับการ
อบรม สัมมนาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติ

หน้าที ่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 85 
ของจ านวน
พนักงาน 

อบต. 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มี

ความรู้ 
ความสามารถใน
งานที่ปฏิบัติเพิ่ม

มากขึ้น 

ส่วนราชการ 
อบต.เฉลียง 

14 อุดหนนุโครงการจัดงาน
รัฐพิธ ีได้แก ่
1.1 งานเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช 

1.2 งานวันแมแ่ห่งชาต ิ
      12 สิงหาคม 
1.3 วันปิยมหาราช 

1.เพื่อถวายเป็นราช
สักการะ 
2.เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติพระราช
กรณียกิจทีท่รงบ าเพ็ญ
ประโยชนแ์ก่
ประเทศชาต ิ
3.เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองและเป็นการถวาย
พระพรแสดงความ
จงรกัภักดีภกัด ี

ข้าราชการ ประชาชน
กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่
เหล่า เกิดความจงรักและ
ความสามัคคี ในชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัดงาน
เกี่ยวกบัรัฐพิธี
ในอ าเภอคร

บุรี 

ข้าราชการ 
ประชาชน 
กลุ่มพลังมวลชน 
ทุกหมู่เหล่า 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอครบุรี/
กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-152- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบราชการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 8 ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

     10.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอครบุร ี

เพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
  

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอคร

บุรี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในเขต
อ าเภอครบุรี  ได้รับ
การช่วยเหลือตาม
อ านานาจหน้าที ่

อปท.ในเขตพื้นที่
อ าเภอครบุร ี

16 โครงการปกปูองเทิดทูน
สถาบัน  สร้างความ
มั่นคง  สามัคคี  
ปรองดอง 

เพื่อเสริมสร้างความ
รักในสถาบันชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์
ให้กับประชาชน 

จัดการอบรมให้ความรู้
ตามโครงการปกปูอง
เทิดทูนสถาบัน  สร้าง
ความมั่นคง  สามัคคี  
ปรองดอง  แก่ประชาชน
ต าบลเฉลียง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับ
การเสริมสร้าง

ความรักในสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์
ให้กับประชาชน 

ส านักปลัด  
อบต.   

อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

-153- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 10 ด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 11. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     11.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะการคัดแยก
และก าจัดขยะอยา่งถูก
วิธ ี

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเฉลียงมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะประเภท
ต่าง ๆตลอดจนทราบ
ถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจาก
ขยะ 
 

ประชาชนในต าบลเฉลียง
มีความรู้เกี่ยวกับขยะและ
รู้วิธีการคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม่ และรู้
วิธีการก าจัดขยะประเภท
ต่าง ๆอยา่งถูกวธิ ี

50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ
ประเภทต่างๆ
และสามารถ

คัดแยกขยะได ้

1.ประชาชนใน
ต าบลเฉลียงมี
ความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่าง ๆ
ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิด
จากขยะ 
 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการคลองสวย น้ า
ใส 

เพื่อให้มีคลองที่
สะอาดและน้ าไหล
สะดวก 

ด าเนินการก าจัดวัชพืชใน
คลองน้ า  ในพื้นที่ต าบล
เฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองร้อยละ  
80 ปราศจาก

วัชพืช 

สภาพคลอง
ธรรมชาติมีความ
สะอาด  น่ามอง  มี
ภูมิทัศน์ที่ดี 

ส านักปลัด   
กองช่าง 

3 โครงการหนึ่งถนน  
หนึ่ง  อปท. 
 

เพื่อให้ท้องถิ่นมี
เส้นทางคมนาคมที่
สวยงาม  น่าอยู่  น่า
มอง 

ด าเนินปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนภายใน
ต าบล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนภายใน
ท้องถิ่นน่าดูน่า

มอง  

สองข้างทางถนนมี
ภูมิทัศน์น่ามอง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 

-154- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 10 ด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 11. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     11.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน  หมูท่ี่  1 

เพื่อส่งเสริมการคดัแยก
ขยะภายในครัวเรือน 

จัดหาถังขยะเพือ่คัดแยก
ขยะภายในหมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ 

ประชาชนในต าบล
เฉลียงมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ
ประเภทต่าง ๆ 
 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน  หมูท่ี่  2 

เพื่อส่งเสริมการคดัแยก
ขยะภายในครัวเรือน 

จัดหาถังขยะเพือ่คัดแยก
ขยะภายในหมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ 

ประชาชนในต าบล
เฉลียงมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ
ประเภทต่าง ๆ 
 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน  หมูท่ี่  
11 

เพื่อส่งเสริมการคดัแยก
ขยะภายในครัวเรือน 

จัดหาถังขยะเพือ่คัดแยก
ขยะภายในหมู่บ้าน 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ 

ประชาชนในต าบล
เฉลียงมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะ
ประเภทต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการปรับสภาพภูมิ
ทัศน์บ่อขยะต าบล 
เฉลียง 

เพื่อปรับสภาพภูมทิัศน์
โดยรอบบ่อขยะ 

ด าเนนิการปรับเกรดพืน้ทีท่ิ้ง
ขยะ  โดยการฝังกลบ 
และถมดินบดทับ  จ านวน  
1  งาน  ตามทีก่ าหนดบ่อ
ขยะต าบลเฉลียง (เขาหิน
กอง) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 บ่อขยะได้รับ
การปรับภูมิ

ทัศน์ 

บ่อขยะมภีูมิทัศน์ที่
น่ามอง   

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
ต าบลเฉลียง 

เพื่อฝังกลบขยะภายใน
บ่อขยะต าบล 

ด าเนนิการปรับปรุงบ่อขยะ  
โดยการฝังกลบขยะแบบขุด
ร่อง  (Trench method)  
ตามแบบทีก่ าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ขยะตกค้าง
ได้รับการฝัง

กลบ 

มีการฝังกลบขยะ
แบบขุดร่อง   

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

-155- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 10 ด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 11. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     11.2  แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
แม่ของแผ่นดิน 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้
ให้แก่แผ่นดิน 
2.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
3.เพื่อปลูกจิตส านึก
แก่เด็กเยาวชนให้รัก
ปุา รักแผ่นดิน 

1.มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้น 
2.ได้แสดงความจงรักภักดี
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
3.เด็กและเยาวชนมีความ
รักปุา รักแผ่นดิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนใน

พื้นที่ได้
ประโยชน ์

1.มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้น 
2.ได้แสดงความ
จงรักภักดีและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์
3.เด็กและเยาวชน
มีความรักปุา รัก
แผ่นดิน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาอ่างเก็บ
น้ าโคกกรวด 

เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บ
น้ าโคกกรวดให้มี
สภาพภูมิทัศน์ที่ดี 

ด าเนินการปรับสภาพภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าโคกกรวด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 100,000 - - - ร้อยละ 70 อ่างเก็บน้ าโคก
กรวดมีสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

อบต.เฉลียง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 

 -156- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

 
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรให้เป็นผิวจราจร
แบบแอสฟัลตกิคอนก
รีต  (Asphaltic  
Concrete)  สายบ้าน
ดอนตะเกียด  ต.เฉลียง  
ถึงบ้านโนนระเวียง  ต.
โคกกระชาย 

 
-  เพื่อให้การ
คมนาคมระหว่าง
ต าบล  และการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร  มีความ
สะดวกรวดเร็ว  และ
เกิดความปลอดภยัใน
การสัญจร 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
สัญจรที่ได้มาตรฐาน 
 

 
ด าเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
(Asphaltic  Concrete)  
กว้างเฉลี่ย  8.00  เมตร  
ความยาว  2,700  เมตร  
ความหนา  0.05  เมตร  
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  21,600  ตาราง
เมตร 
 

 
8,089,000 

 
8,089,000 

 
8,089,000 

 
8,089,000 

 
8,089,000 

 
ประชาชนทั้ง  
2  ต าบลไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  80  มี

ถนนลาดยาง
ส าหรับการ
คมนาคมที่

สะดวก 

 
ประชาชนทั้งสอง
ต าบลมีถนนที่

คมนาคมสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

 
อบจ.

นครราชสีมา 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ 02/1 



 

-157- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
2 

 
โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกบริเวณสาย
โปร่งแดง  หมู่ที่  8  
บ้านโคกกรวด  ถึงเขต
ติดต่อ ต.มาบตะโกเอน 

 
-  เพื่อให้การ
คมนาคมระหว่าง
ต าบล  และการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร  มีความ
สะดวกรวดเร็ว  และ
เกิดความปลอดภยัใน
การสัญจร 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับการ
สัญจรที่ได้มาตรฐาน 
 

 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนน
หินคลุก  กว้างเฉลี่ย  
6.00  เมตร  ความยาว  
1,700.00  เมตร  ความ
หนา  0.05  เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  13,600.00  
ตารางเมตร 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
ประชาชนทั้ง  
2  ต าบลไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  80  มี

ถนนลาดยาง
ส าหรับการ
คมนาคมที่

สะดวก 

 
ประชาชนทั้งสอง
ต าบลมีถนนที่

คมนาคมสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

 
อบจ.

นครราชสีมา 
 
 

 
3 

 
โครงการก่อสร้าง
สะพานท่ากลาง  หมู่ที่ 
1 

 
-เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 
-เพื่อประหยัดเวลาใน
การไปท าการเกษตร 
 

 
ด าเนินการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5.00 ม. ความยาว 
35.00 ม.ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ชลประทาน 

 
- 

 
- 

 
4,000,000 

 
4,000,000 

 
4,000,000 

 
ครัวเรือนใน
ต าบลเฉลียง 

ได้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 ของ

ครัวเรือน 

 
-ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกขึ้น 
-มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 

 
อบจ.

นครราชสีมา 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ 02/1 



 

-158- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
4 

 
โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก หมู่ที่ 4 สาย
ดอนมาบกระเจยีว 
บริเวณถนนลาดยาง
ทางไปต าบลโคก
กระชาย 

 
-เพื่อให้การสัญจรไป-
มาและบรรทุกพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 
-เกิดความปลอดภัย
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

 
-ด าเนินการกอ่สร้างถนน
หินคลุก(บดทับ)แน่น)
กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ความ
ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,000 ตรม. 

 
800,000 

 
- 

 
- 

 
800,000 

 
- 

 
ร้อยละ 100 
ของ จ านวน
ครัวเรือน หมู่
ที่ 4 

 
-ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก
ขึ้น 
-มีความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

 
อบจ.

นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02/1 



 

-159- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 12. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 

     12.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขอรับการสนับสนุน
โครงการ อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบ
สานต านานถ้ าววัแดง 
ต าบลเฉลียง อ าเภอคร
บุรี 

1.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้
รับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัประวัติความ
เป็นมาของถ้ าววัแดง 
2.เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์และหวงแหน
โบราณสถานถ้ าวัว
แดง 

จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น สืบสานต านานถ้ า
วัวแดง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
ต าบลเฉลียงไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้
ทราบประวัติ
ความเป็นมา
และร่วมกัน
อนุรักษ ์
 

ประชาชนคนรุ่น
หลังได้รับทราบ
ประวัติความเป็น
มาร่วมอนุรักษ์ไว้ให้
คนรุ่นหลังได้
รับทราบต่อไป 

อบจ. 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 



 

-160- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 12. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 

     12.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสวนสุขภาพ
บ่อหุบ อ าเภอครบุรี 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม สะดวก 
ปลอดภัย 

ด าเนินการซ่อมแซม
สะพาน ศาลาพักผอ่น 
และติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
โดยรอบพื้นที่สวนสุขภาพ
บ่อหุบ ติดต้ังระบบ
ประปาและก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ ปรับ
พื้นที่โดยรอบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ต าบลเฉลียง

ได้รับ
ประโยชน์ร้อย

ละ 95 

สวนสุขภาพบ่อหบุ
มีระบบ
สาธารณูปโภค
สาธาณูปการที่
ครบถ้วน และมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อบต./อบจ. 

3 โครงการบูรณะเขาถ้ า
วัวแดง 
อ าเภอครบุร ี

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ด าเนินการก่อสร้างศาลา
พักผ่อนจ านวน 7 หลัง 
จัดสวนหยอ่มและปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบพร้อมทั้ง
ติดต้ังไฟแสงสว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ต าบลเฉลียง

ได้รับ
ประโยชน์ร้อย

ละ 95 

ถ้ าววัแดงมีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการของ
ประชาชน 

อบต./อบจ. 
กรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



 

-161- 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 100,000 - - 100,000 - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

กองคลัง 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล    แบบที่ 1 
จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 - 44,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

กองคลัง 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูาขนาด 
800 VA จ านวน 3 เครื่อง 

9,600 - 9,600 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

กองคลัง 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

6,600 - - 6,600 - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

กองคลัง 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านาน 3 ตัว 

6,600 - - 6,600 - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

กองคลัง 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 4 ตัว 

- - 10,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

ส านักงานปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ส านกังานจ านวน 3 
ตัว 

6,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเจาะทดสอบ
คอนกรีตและแอสฟัสตกิส์ จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 100,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา  จ านวน  1  เครื่อง 

- - 18,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์หรือ  
LED  ส ีชนิด network 

- - 10,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์หรือ  
LED  ขาวด า  ชนิด network 

- - 8,900 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์  
จ านวน  2  เครื่อง 

- - 1,400 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด  1  
ตัน  ปริมาณกระบอกสูบ  2,400  
ซีซี  แบบดับเบิ้ลแคป  ขับเคลื่อน  
2   ล้อ 

- - 814,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

 

1.ไมโครโฟนลอย ส าหรับห้อง
ประชุม จ านวน 1 ชุด 
 

15,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

 

2.โทรทัศน์สี แอลอีดี แบบ 
Smart TV 
(จอไม่น้อยกว่า 32 น้ิว) 

15,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

 

3.ไมโครโฟนส าหรับประชุม แบบ
ขายาว  จ านวน 18 ชุด 
 

200,000 - - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- คอมพวิเตอร์ แบบที ่1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 22,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 
VA จ านวน 3 เครื่อง 

- - 7,500 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก
สูง (จ านวน 1 ตู้) 

- - 17,800 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น แบตเตอรี่ส าหรับโดรน 
Phantom 3 Battery จ านวน 2 
ชิ้น 

- - 6,400 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น กระเป๋าใส่โดรน จ านวน 1 ชิ้น - - 2,950 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ใบพัดส าหรับใส่โดรน  จ านวน  1  
ชุด 

- - 549 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ าและ
น้ าแข็ง  (อ.11) 

- - 1,100 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก
สูง (จ านวน 2 ตู้) 

- - 17,800 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เครื่องพิมพ์ multifunction  
แบบฉีดหมกึพิมพ์พรอ้มติดต้ังถัง
หมึกพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง 

- - 8,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตวั - - 3,500 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน  จ านวน 2 
ตัว 

- - 4,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองช่าง 

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรชนิดแขวนเพดาน  
ขนาด  16  นิ้ว  จ านวน  12  
เครื่อง 

- - 24,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองการศึกษาฯ 

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด  16  
นิ้ว  จ านวน  6  เครื่อง 

- - 9,600 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองการศึกษาฯ 

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

อ่างล้างมือสแตนเลส  จ านวน  2  
อ่าง 

- - 80,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

กองการศึกษาฯ 

 รวม 502,800 - 1,221,099 113,200 -   
 รวมทั้งสิ้น 1,837,099   

แบบ ผ 03 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเปูาประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

 

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญ
ในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
นั้นๆ 

3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ 



 
 

 

-167- 
 

การพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของ

งานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล

การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ 
รายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น
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(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน 
ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 แบบตามรูปแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
              ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
            (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปาุไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลติ/
โครงการ   

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

(5)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 
 

(5)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป        

        เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
               1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
           การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกกรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation) 

       (2) การประเมินผลโครงการ (ProJect Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ   
                                    (Effectiveness Evaluation) 
       (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้ 
 บทสรุปและแนวทางปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1. ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
  1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย 
สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดข้ึน 
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  1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
 1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้ เป็นการ
เชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นส านักงานปลัด ส่วนการคลัง
หรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น 

ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
                1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
                2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึก 
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
                3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามผลและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้อง มีการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล ผล

ของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนพัฒนาคืออะไร ตั้ง 
ข้อสังเกตอย่างไร 
วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงการเฉพาะ(Structure) ของการวางแผน
พัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปูาหมายเพื่อ 
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                 - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
                 - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ 
                 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้าน
โดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริงการออกแบบการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องก าหนด
ประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดใน
การค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการ
แปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
การบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

                ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
                - การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
                - การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
 1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี 
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
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                - การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือ การเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่าง
พร้อม ๆ กัน ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ
นั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใน
ปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท 

 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) 
มีเปูาหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  
4) ใช้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่
ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด  
 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และ
ผู้อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
                - การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจ 
                - เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31  
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน  
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ 
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 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ
ทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น  
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ ประเมินผลรายงานผล
การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม วิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ พิจารณาให้
ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล     

4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
 5. ลงพ้ืนที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
 6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ แนวทางและ
วิธีการที่ก าหนด 
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ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์  
   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม)  

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เปูาหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุ่มเปาูหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปาูหมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัตใิห้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 
5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค ์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมคีวาม
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ
และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  1.2 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

1.3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกร
สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

1.4 ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มี
แหล่งน้ าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

1.5 ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

1.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนา
สินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นมากขึ้น 

1.7 มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าว
ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.3  สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น 
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4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค 

  
ด้านเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท า
ท าสวนผลไม้   ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   ยังไม่มีจุดขาย
ทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไร
จึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีอาชีพหลัก คือ การท าไร่มันส าปะหลัง  การ
ปลูกอ้อย  การปลูกข้าว  ยางพาราและสวนผลไม้ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพท าไร่ถั่วต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขต
และปริมาณของปัญหา  หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เล็งเห็น
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
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ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การท า
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  การแปรรูปมันส าปะหลังในแบบต่างๆ  โรงงานแปรรูปยางพารา ฯลฯ และสถานที่จ าหน่าย
สินค้าของฝากต าบลเฉลียง  เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  ลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ราคามันส าปะหลัง  
ราคาอ้อย  ราคาข้าว  ราคายางพารา และผลไม้อ่ืน ๆ  เป็นต้น  

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสังคม 
          สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้านการเกษตร
ยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน แต่ประชาชนก็ยังไม่
ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปูองกันใน 
อนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียงมีอายุยืนยาว  ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักใน
อาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างาน
ที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูก
สันหลังของชาติ” 
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4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง

เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง  ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ใน
เด็กและเยาวชนสิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย  
เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็ งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ 
บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก 
และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้  และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการ
อบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  
ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้าง
สนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับ
หมู่บ้าน  อ าเภอ  และระดับจังหวัด  ก็เป็นทางเลือกที่ดี  ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 

ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทั้งเด็ก  เยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่เล่นกีฬา 
ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ  และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะปัญหา”ซ้ือ
เสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต    ปัญหา
ด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง  การบริหาร 
2.ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีความเชื่องช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น  ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง 
จริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงไม่ 
เพียงพอต่อการบริหารงาน 
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5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  ขอบเขตและปริมาณของ
ปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการ
ที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม 
การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  สาเหตุมาจากประชาชน
ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตร  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงา น ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน 
หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง   มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียงมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง
ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้     รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียงเป็นพื้นที่การเกษตร  
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จัดอบรมแกนน าในชุมชน/
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน
ในด้านต่าง ๆ  ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ 
และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
 

ความต้องการของประชาชน 
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จัดขึ้น 
2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ 

ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ 
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการ

จัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย  และเพ่ือเป็นปอดของ
ชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหา
ด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ และการปรับปรุงสวนสาธารณะ
สวนสุขภาพบ่อหุบ  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  การปรับปรุงสระเก็บน้ าเพนียด  หมู่ที่  4  บ้านเฉลียงโคก  การ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าโคกกรวด หมู่ที่  8  บ้านโคกกรวด  ภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง ในอนาคต 

 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การ
ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบ
นิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
  

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น  โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย  เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคมควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน  การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา
เสพติดประจ าหมู่บ้าน  ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน  การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  และควรมี
แผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกปุาชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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สิ่งแวดล้อมและการปลูกปุาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลเฉลียง  
แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  ควรมีแผนเฝูาระวัง บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและปุาชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้  ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนินโครงการ
ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
     

******************************* 


