


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา           หน้า ก 
  
  

คำนำ 
 

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
เป็นไปตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตำบลเฉลียงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ต่อไป 

 
 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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คำนำ              ก 
สารบัญ              ข 

ส่วนที ่1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน          1 

1. ด้านกายภาพ            1 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล         1 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ          2 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ          2  
1.4 ลักษณะของดิน           2  

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง          3 
2.1 เขตการปกครอง           3 
2.2 การเลือกตั้ง           3 

3. ประชากร            3 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร                   3 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร         5 

4. สภาพสังคม            6 
4.1 การศึกษา           6 
4.2 สาธารณสุข           6 
4.3 อาชญากรรม           7 
4.4 ยาเสพติด           7 
4.5 การสังคมสงเคราะห์          7 

5. ระบบบริการพื้นฐาน           8 
5.1 การคมนาคมขนส่ง          8 
5.2 การไฟฟ้า           8 
5.3 การประปา           8 
5.4 โทรศัพท์                      9 
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       9 

6. ระบบเศรษฐกิจ           9 
6.1 การเกษตร           9 
6.2 การประมง           9 
6.3 การปศุสัตว์           9 
6.4 การบริการ           9 
6.5 การท่องเที่ยว           9 
6.6 อุตสาหกรรม           9 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ         9 
6.8 แรงงาน          10 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                  10 
7.1 การนับถือศาสนา             10 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี        10 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น       11 
7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก      11 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ          11 
8.1 น้ำ          11 
8.2 ป่าไม้          12 
8.3 ภูเขา          12 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    12 

ส่วนที ่2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     13 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค     13 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      13 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   16 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    19 

❖ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 19 
❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1                20 
❖ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา                 22 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา          28 
2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง      29 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)                  29 
2.2 ยุทธศาสตร์         30 
2.3 เป้าประสงค์          30 
2.4 ตัวชี้วัด          30 
2.5 ค่าเป้าหมาย         31 
2.6 กลยุทธ์          33 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์        34 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      37 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น       39 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  39 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง    44 
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ส่วนที ่3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ               46 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       46 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        47 

⬧ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แบบ ผ. 01)   47 
 ⬧ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (แบบ ผ.01/1)  49 
 ⬧ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แบบ ผ. 02)  50 
 ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ              50 
➢ แผนงานการเกษตร            50 
❖ ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                      52 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน          52 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       75 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                     108 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                108 
➢ แผนงานการศึกษา                 114 
➢ แผนงานสาธารณสุข                 123 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์                 127 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน               129 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             130 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            134 

 ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                  141 
 ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    141 
 ➢ แผนงานการเกษตร                             142 

  ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         144 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   144 
➢ แผนงานการเกษตร                                    145 

          ❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         146 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป               146 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   148 

        ⬧ รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ          149  
                  แผนพัฒนาชุมชน (แบบ ผ 02/1)                                  149 

 ❖ ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       149 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          149 
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❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                     163 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                163 

   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน                164 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                 165 
➢ แผนงานการเกษตร                                      165 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       166 

   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน                166 
➢ แผนงานการเกษตร                                      172 

⬧ รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    00 
   ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02/2)                              173 

 ❖ ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       173 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          173 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                     177 

   ➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              177 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                   178 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          178 
➢ แผนงานการเกษตร                                      182 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       183 

   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน                183 
⬧ บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แบบ ผ. 03)         184 

ส่วนที ่4   การติดตามและประเมินผล               187 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์              187 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เดิมตำบลเฉลียงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอ
สูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาตั้งตำบลเฉลียง 
ในท้องที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 โอนมาจาก
หมู่ที่ 8 (บ้านเฉลียงใหญ่) ตำบลแชะ, หมู่ที่ 2 โอนมาจากหมู่ที่ 10 (บ้านเฉลียงโคก) ตำบลแชะ, หมู่ที่ 3 โอน
มาจากหมู่ที่ 11 (บ้านหนองหว้า) ตำบลแชะ, หมู่ที่ 4 โอนมาจากหมู่ที่ 13 (บ้านหนองตะแบก) ตำบลแชะ,  
หมู่ที่ 5 โอนมาจากหมู่ที่ 5 (บ้านโคกแขวน) ตำบลแชะ, หมู่ที่ 6 โอนมาจากหมู่ที่ 6 (บ้านเฉลียงทุ่ง) ตำบลแชะ, 
หมู่ที่ 7 โอนมาจากหมู่ท่ี 16 (บ้านดอนตะเกียด) ตำบลแชะ และหมู่ท่ี 8 โอนมาจากหมู่ท่ี 17 (บ้านโคกกรวด) 
ตำบลแชะ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2514 

ตำบลเฉลียงมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 87.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 54,718.75 ไร่ อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 224 ถนนสายครบุรี – เสิงสาง ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอครบุรีระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ 67.4 กิโลเมตร และอยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางโดยรถยนต์
ประมาณ 295 กิโลเมตร 

สำหรับคำว่า “เฉลียง” เป็นสำเนียงภาษาพื้นเมืองจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่าง ๆ 
ได้มีการบอกเล่าว่าชื่อ “เฉลียง” นั้นมาจากเมื่อสมัยก่อนสภาพพ้ืนที่ของตำบลเฉลียงมีลักษณะเป็นป่าดงดิบ 
มียุงลายชุกชุม และมีการระบาดของโรคไข้ป่าซึ่งเกิดจากยุงลายเรียกว่า “ไข้เหลือง” และจากคำว่า “เหลือง” 
ได้เพ้ียนมาเป็นคำว่า “เหลียง” ซึ่งเป็นสำเนียงภาษาของคนพ้ืนเมืองในท้องถิ่น ประกอบกับ พ้ืนที่ป่าเป็นสภาพ
ลักษณะป่า “ดงเหลือง” จึงทำให้กลายมาเป็นชื่อของ “ตำบลเฉลียง” จนมาถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ประกอบกับ ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 ตำบล
เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อ   ตำบลบ้านใหม่ และตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้     ติดต่อ   ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก     ติดต่อ    ตำบลมาบตะโกเอน และตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก     ติดต่อ   ตำบลโคกกระชายและตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลเฉลียงอยู่ในระดับความสูงของน้ำทะเลปานกลาง 200 เมตรลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบเชิงเขาหรือทิวเขา มีแหล่งน้ำหลายสายไหลผ่านบริเวณพื้นที่ของตำบลเฉลียง ได้แก่ลำน้ำแชะ คลองลำ
ตะเคียน และคลองตะกุดใหญ่จึงทำให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การทำนาข้าวและพื้นที่บางส่วนเป็นที่
ราบสูงลาดเอียงคล้ายแนวลูกคลื่น เหมาะแก่การทำไร่มันสำปะหลัง อ้อย และปลูกผลไม้ยืนต้น 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเฉลียง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย  ตั้ง
แต่งประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้
ตำบลเฉลียงมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาความชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 

1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ ดินไม่ค่อยเก็บ
ความชื้น เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย นอกจากนี้ยังเป็นดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
เช่น ดินเค็ม ดินกรวดลูกรัง ดินศิลาแลง เป็นต้น ชุดดินครบุรี เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง
หรือดินเหนียว สีน้ำตาลปนแดง เข้มมาก ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนแดง หรือสีแดงอ่อน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรด ปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ใน
ดินล่าง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลเฉลียง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ 1 บ้านเฉลียงใหญ่  
หมู่ที่ 2 บ้านเฉลียงโคก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงโคก 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกแขวน 
หมู่ที่ 6 บ้านเฉลียงทุ่ง 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะเกียด 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองสำราญ 
หมู่ที่ 10 บ้านเฉลียงบรรพต 
หมู่ที่ 11 บ้านเฉลียงพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 

2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 12 เขตเลือกตั้ง 
โดยกำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 

 
3. ประชากร 

 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,619 คน โดยแยกเป็น ชาย 
3,718 คน หญิง 3,896 คน และจำนวนครัวเรือน 2,736 ครัวเรือน รายละเอียดแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 
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สถิติจำนวนประชากรพื้นที่ 
ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนประชากร 7,614 คน 
เพศชาย   3,718 คน 
เพศหญิง  3,896 คน 
ครัวเรือน  2,736 คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
(คน) 

จำนวน
ครัวเรือน 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านเฉลียงใหญ่ 392 418 810 266 นางบรรทม สาดกระโทก 

2 บ้านเฉลียงโคก 381 398 779 255 นางสาววาณิชศา พึ่งแสงดาว 

3 บ้านหนองหว้า 356 364 720 276 นายสีไพร บุญนาสำโรง 

4 บ้านเฉลียงโคก 449 468 917 321 นายพิพัฒนพงษ์ อ้อนกระโทก 

5 บ้านโคกแขวน 317 290 607 206 นายฉลวย ลาดกระโทก 

6 บ้านเฉลียงทุ่ง 412 458 870 310 นายสมศักดิ์ สีพันดุง 

7 บ้านดอนตะเกียด 170 184 354 114 นายจักรพันธ์ อิ่มกระโทร 

8 บ้านโคกกรวด 361 375 736 388 นายมานะ วัฒนวิโรจน์กุล 

9 บ้านคลองสำราญ 154 155 309 106 นายบุญเลี้ยง หงส์กระโทก 

10 บ้านเฉลียงบรรพต 278 302 580 175 นายบุญลือ แสงเทียน 

11 บ้านเฉลียงพัฒนา 261 273 534 164 นายนำ ฉวยกระโทก(กำนัน) 

12 บ้านโคกเจริญ 187 211 398 154 นายสำรวม สระกระโทก 

รวม 3,718 3,896 7,614 2,736  

 
(** ข้อมูลจากสถิติสถติิประชากรทางทะเบียนราษฎร สำนักการทะเบียน กรมการปกครอง  

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 **) 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ประชากรรายอายุ แยกตามเพศ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 มีครัวเรือนทั้งหมด 2,736 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 7,614 คน 
เพศชาย 3,718 คน เพศหญิง 3,896 คน 

ประชากรรายอายุ 
แยกตามเพศ 

ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

       เพศชาย     เพศหญิง        รวม 
คน          ร้อยละ คน          ร้อยละ คน          ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี  27    0.39  32    0.42  59    0.77 
1 ปี – 2 ปี  65    0.85  54    0.71  119    1.56 
3 ปี – 5 ปี  104    1.37  88     1.16  192    2.52 
6 ปี – 12 ปี  281    3.69  278    3.65  559    7.34 

13 ปี – 14 ปี  80    1.05  62    0.81  142    1.86 
15 ปี – 18 ปี  150    1.97  164    2.15  314       4.12 
19 ปี –25 ปี  304    3.99   282    3.70  586    7.70 
26 ปี –34 ปี  430    5.65  412    5.41  842    11.06 
35 ปี – 49 ปี  885    11.62 917    12.04 1,801    23.65 
50 ปี – 59 ปี  622    8.17  682    8.96  1,304    17.23 
60 ปีขึ้นไป  770    10.11 925    12.15 1,695    22.26 

รวม   3,718    48.79 3,896    51.21 7,614    100.00 

(** ข้อมูลจากสถิติสถติิประชากรทางทะเบียนราษฎร สำนักการทะเบียน กรมการปกครอง  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 **) 

 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ประชากรชาย 3,759 3,751 3,738 3,726 3,715 

ประชากรหญิง 3,936 3,935 3,915 3,894 3,899 

รวม 7,695 7,686 7,653 7,620 7,614 

ครัวเรือน 2,606 2,630 2,650 2,690 2,723 

(** ข้อมูลจากสถิติสถติิประชากรทางทะเบียนราษฎร สำนักการทะเบียน กรมการปกครอง  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 **) 

 
 

ช่วงอายุ 
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4. สภาพทางสังคม  
 
4.1 การศึกษา  

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน   
(2) โรงเรียนบ้านเฉลียงทุ่ง (คุรุราษฎรบ์ำรุง) 
(3) โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 

3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม   

 
จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562 

ข้อมูลความจำเป็น ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

     จำนวน        ผ่านเกณฑ ์                 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

    ที่สำรวจทั้งหมด   จำนวน     ร้อยละ   จำนวน      ร้อยละ 

- เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดู 
ตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 159 คน 159 คน     100.00    0 คน       0.00 

- เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ปี   599 คน 599 คน     100.00   0 คน       0.00 

- เด็กจบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อ ม. 4  
หรือเทียบเท่า       0 คน     0 คน         0.00   0 คน        0.00 

- คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ    24 คน   24 คน     100.00   0 คน        0.00 

- คนอายุ 15 – 19 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย  
และคิดเลขอย่างง่ายได้         4,015 คน       4,015 คน     100.00      0 คน        0.00 

(** ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอครบุรี **) 
 

4.2 สาธารณสุข 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง จำนวน 1 แห่ง 
2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 190 คน 
3) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน 14 แห่ง 
4) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน 12 แห่ง 

ระดับการศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา           หน้า ๗ 
  
  

4.3 อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมาครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่ างถูกวิธีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4.4 ยาเสพติด 

ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้านโดย
มีการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบผลิตและจำหน่ายยาเสพติดให้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่ลักลอบ
ผลิต นำเข้าและจำหน่ายสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เช่น โทษของยาเสพติด รูปลักษณะ
ของยาเสพติด การป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติดส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว
และช่วยให้ผู้ที่เสพยาเสพติดที่ต้องการจะเลิกเสพยา ให้ได้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ตารางแสดงจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปี 2564 

หมู่ที่ 
จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

หมายเหตุ 
ผู้สูงอายุ (คน) คนพิการ (คน) ผู้ป่วยเอดส์ (คน) 

1 202 30 -  

2 185 20 -  

3 137 28 1  

4 181 44 3  

5 99 18 4  

6 249 42 1  

7 70 9 -  

8 141 25 -  

9 61 12 -  

10 122 31 -  

11 154 24 -  

12 61 11 -  

รวม 1,662 294 9  

  (** ข้อมูลจาก งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง **) 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายครบุรี – เสิงสาง 
2) ทางหลวงชนบท สายเฉลียง – โคกกระชาย (4040) 
3) ทางหลวงชนบท สายเฉลียง – ปอแดง (3115) 

การคมนาคมทางบกในระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ สามารถเดินทางติดต่อกันโดยทางรถยนต์ และ
รถโดยสารประจำทางผ่าน 2 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนใน
เขตตำบลเฉลียงบางส่วนเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรังซึ่งเป็นถนนที่ใช้สำหรับการขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร ตำบลเฉลียงอยู่ห่างจากตัวอำเภอครบุรีระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ 67.4 กิโลเมตร และอยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางโดยรถยนต์
ประมาณ 295 กิโลเมตร สภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมของตำบลเฉลียงมีความสะดวกปานกลาง 

5.2 การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี ให้การบริการไฟฟ้าพื้นตำบลเฉลียงครบทุกครัวเรือน โดย
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,723 ครัวเรือนพื้นที่ท่ีได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด    

5.3 การประปา  

ระบบการบริการประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ครบทั้ง 12 หมู่บ้านดังนี้ 

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 บ้านคลองสำราญ ระบบประปาบาดาล 1  แห่ง 

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

รวมทั้งหมด 15 แห่ง 
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5.4 โทรศัพท์ 

ทุกครัวเรือนมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีค่ิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด            

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  

ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง ตำบลเฉลียงใช้บริการขนส่งของรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชนในเขตพ้ืนที่อำเภอครบุรี ดังนี้ 

1) ที่ทำการไปรษณีย์  สาขาครบุรี   จำนวน  1  แห่ง 
2) บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรสจำกัด สาขาครบุรี  จำนวน  1  แห่ง 
3) บริษัท เจแอนด์ทีเอ็กซ์เพรสจำกัด สาขาครบุรี จำนวน  1  แห่ง 
4) บริษัท แฟลซเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาครบุรี  จำนวน  1  แห่ง 
5) บริษัท เอส ซี จี เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาครบุรี จำนวน  1  แห่ง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

 
6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเฉลียงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าว มันสำปะหลัง 
ข้าวโพด อ้อยยางพารา พริก ถั่วลิสง และการทำสวนมะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า ขนุน มะละกอเป็นต้น และยังมี
การปลูกพืชผักต่างๆเพ่ือส่งขายตามตลาดเพื่อเป็นรายได้ให้กับทางครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

6.2 การประมง  

ประชาชนบ้านหนองหว้าหมู่ที่ 3 มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วย โดยใช้
เขื่อนลำแชะเป็นพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยง  

6.3 การปศุสัตว์  

ประชาชนประกอบอาชีพปศุสัตว์โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกรจำนวน 4 แห่ง 

6.4 การบริการ  

1) มีสถานีบริการน้ำมัน   จำนวน  6  แห่ง 

2) ปั้มน้ำหลอด  จำนวน  3  แห่ง 

3) โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน  9  แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว             

ตำบลเฉลียงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานถ้ำวัวแดง 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพประจำตำบลเฉลียง (บ่อหุบ) 

6.6 อุตสาหกรรม   

1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน  1  แห่ง 
2) ลานมันสำปะหลัง   จำนวน  5  แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

มีการรวมกลุ่มของประชาชนในเขตตำบลเฉลียงเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพโดยมีกิจกรรมทำร่วมกัน
จำนวน 43 กลุ่มได้แก่ 

1) กลุ่มอาชีพ จำนวน  25  กลุ่ม 
2) กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน    9  กลุ่ม 
3) กลุ่มอ่ืนๆ จำนวน   9  กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 

แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้าง
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเช่น แรงงานที่ถูกกฎหมายจากประเทศกัมพูชา และประเทศลาว  นอกจากภาค
เกษตรกรรมประชากรของตำบลเฉลียง ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ยังรับจ้างทำงานในโรงงานประเภท
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อำเภอครบุรี อำเภอเมืองนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง  

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 
7.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเฉลียงนับถือศาสนาพุทธ คนอายุ 6 ปีขึ ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนทีต่ำบลเฉลียงจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

1) วัดศิรเิฉลียง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านเฉลียง 
2) วัดท่าศิลาอาสน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านเฉลียงโคก 
3) วัดเมตตาราษฎร์  ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านหนองหว้า 
4) วัดสุวรรณบรรพต  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านเฉลียงโคก 
5) วัดบ้านโคกแขวน  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโคกแขวน 
6) วัดบ้านโคกกรวด  ตั้งอยู่ที่หมู ่8 บ้านโคกกรวด  

7.2 ประเพณีและงานประจำปี        

1) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี 
2) ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ การประกวดการแสดงของผู้สูงอายุและจัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  
3) ประเพณีวันลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของ

ทุกปี มีกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำ 
และการทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง 

4) ประเพณีเข้าปริวาสกรรม – ปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาถ้ำวัวแดงสุวรรณบรรพต โดยจัดขึ้นช่วง
ประมาณเดือนมกราคมของทุกปีมีกิจกรรมภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เเม่ชี อุบาสก 
อุบาสกา ในงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม – ปฏิบัติธรรม 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1) การทำน้ำส้มควันไม้ 
(2) การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
(3) การทำขนมบ้านหนองหว้า 
(4) การตำสากเหมิ่งและเครื่องจักรสาน 

2) ภาษาถ่ิน 
ภาษาถ่ินที่ใช้เป็นภาษาโคราชเป็นภาษาพูดของกลุ่มวัฒนธรรมไทโคราชที่โดดเด่นที่สุดบางครั้ง

ไทโคราชจะถูกเรียกว่า ไทเบิ้ง หรือ ไทดา เช่นคำว่า “เบิ้ง” มีความหมายเดียวกับ “บ้าง เดิ้ง”“ดา” มีความหมาย
เดียวกับ “ด้วย” ภาษาโคราชมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาอีสานและภาษาเขมร 
คำศัพท์พ้ืนฐานจะเป็นภาษาไทยกลางที่มีสำเนียงเพ้ียนไปจากเดิม เช่น “อะไร” เพ้ียนเป็น “ ไอ” หรือ “แมงไอ” 
หรือ “ไอ๋” หรือ “ไอเยอ”และคำว่า “ดูเถอะ” เพ้ียนเป็น “ดูท๊วะ”ซึ่งภาษาโคราชมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านและของที่ระลึกของตำบลเฉลียง ได้แก่ 
1) ตะกร้าจากเชือกป่าน หมู่ 1 บ้านเฉลียงใหญ่  
2) กล้วยแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบปาปรีก้า กล้วยอบเนย หมู่ 2, หมู่ 4 

บ้านเฉลียงโคก และหมู่ 10 บ้านเฉลียงบรรพต 
3) เห็ดสด เห็ดแปรรูป แหนมเห็ด หมู่ 3 บ้านหนองหว้า และหมู่ 9 บ้านคลองสำราญ  
4) ขนมไทยพื้นบ้าน งานปั้นจากขี้เลื่อย หมู่ 5 บ้านโคกแขวน   
5) ขนมข้าวเม่า หมู่ 6 บ้านเฉลียงทุ่ง   
6) ขนมข้าวเกรียบ หมู่ 7 บ้านดอนตะเกียด   
7) น้ำสมุนไพร ยาสมุนไพร และหอยขม หมู่ 8 บ้านโคกกรวด   
8) กล้วยตากอบน้ำผึ้ง หมู่ 11 บ้านเฉลียงพัฒนา   
9) ขนมป๋อง ขนมพ้ืนบ้าน กะหรี่ปั๊บ หมู่ 12 บ้านโคกเจริญ   
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1 น้ำ 

1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลเฉลียง ได้แก่คลองลำแชะ คลองลำตะเคียน และคลองชลประทาน

ลำแชะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำทีห่ล่อเลี้ยงประชากรในตำบลเฉลียงและตำบลใกล้เคียง เป็นแหล่งน้ำที่เอ้ือประโยชน์ใน
ด้านการเกษตร และสาธารณูปโภค 

2) หนองน้ำ และสระน้ำ 
ตำบลเฉลียงมีสระน้ำที่สร้างขึ้น และหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน 6 แห่งดังนี้ 
(1) สระน้ำตะกุดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเฉลียงใหญ่ 
(2) สระน้ำสาธารณะหนองหว้า และสระโกรกหนองหว้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 
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(3) สระน้ำเพนียด และสระน้ำบ่อหุบ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงโคก 
(4) สระน้ำวัดโคกแขวน หมู่ที่ 5 บ้านโคกแขวน 
(5) สระน้ำบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะเกียด 
(6) อ่างเก็บน้ำโคกกรวด หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด 
(7) สระน้ำบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 

8.2 ป่าไม้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม และทางภาครัฐได้จัดสรรให้ประชาชนใช้เพื่อทำเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก. 4-01) ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นเอกสารสิทธิที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และพ้ืนที่ป่าที่ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้แก่ที่
สาธารณะทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงโคกมีพื้นที่โดยประมาณ 504 ไร่ เพื่อใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ลดน้อยลงทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายสภาพเป็นป่า โดยทั่วไปสภาพป่าเป็นป่า
โปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็นส่วนมากพื้นที่ป่าไม่รกทึบโดยมีพันธุ์ไม้ขึ้นคละกันมากชนิด มีลักษณะ
เป็นป่าไม้ผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

8.3 ภูเขา 

ตำบลเฉลียงมีลักษณะพื้นที่โดยรวมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ได้แก่ เขาหินทราย 
(เขาลูกช้าง) และเขาถ้ำวัวแดง ผสมกับพื้นท่ีราบเอียงเป็นลอนคลื่น  

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชที่
ต้องการน้ำและธาตุอาหารน้อย ประชาชนส่วนใหญ่นิยมทำไร่มันสำปะหลัง ทำนาข้าว ไร่อ้อย 
ไร่ข้าวโพด  และทำสวนผัก 

2) ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลเฉลียง ได้แก่คลองลำแชะ คลองลำตะเคียน และ
คลองชลประทานลำแชะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงประชากรในตำบลเฉลียงและตำบล
ใกล้เคียง เป็นแหล่งน้ำที่เอ้ือประโยชน์ในด้านการเกษตร และสาธารณูปโภค 

3) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ที่มีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของคนและสัตว์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่
สภาพแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความชุ่มชื้นป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน และบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ และเป็นป่าที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

⬧ ความม่ันคง 

(1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

(2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
(3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่

มั่นคง ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
(4) มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน น้ำ  

⬧ ความม่ังคั่ง  

(1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน  

(2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  

(3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ 

⬧ ความย่ังยืน  

(1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

(2) มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 

(3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

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

3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัว 

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(3) พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
(4) บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ 

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(7) เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและการจัดการตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้างส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งมั่น

และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
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(7) กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64) 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 มี
ทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 

(2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(3) การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
(4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
(5) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
(6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ 
(7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ

ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐาน
เพ่ือสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและการบริการสำหรับอนาคต 

(8) การส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
(9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้

เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
(10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
(11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม 
(12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(13) ฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
(14) การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภบิาล

ในสังคมไทย 
(15) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริม คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

(16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
(18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
(20) ปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
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1) วัตถุประสงค์ 

(1) มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(3) เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
(4) รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(5) การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 
(6) กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
(7) ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ 

2) เป้าหมาย 

(1) คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมวินัย 
(2) ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง 
(3) ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
(4) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ 
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 

จากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มจีิตสาธารณะ 
(2) พัฒนาศักยภาพคน 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
(7) สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(2) กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(1) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(2) พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(3) การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(5) ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(6) แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(7) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและย่ังยืน 

(1) รักษาความมั่นคงภายใน 
(2) เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
(3) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
(4) รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(5) บริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
(6) ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) พัฒนาด้านพลังงาน 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) พัฒนาระบบประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(1) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล ะ
เชิงสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
(2) การพัฒนาเมือง 
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ 
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ 
(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(6) ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค 

4) แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน 
(2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน

เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ 
(3) สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

จัดทำ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
(4) ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(5) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรัชอบผิดการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1) แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

⬧ เป้าหมาย : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

(1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
(2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม 
(3) สร ้ างความเข ้มแข ็ งของฐานเศรษฐก ิจภายใน ควบค ู ่ ก ับการแก ้ ไขป ัญหาด ้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม ่ๆ ของภาค 

(6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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⬧ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
(3) โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(4) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
(5) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

⬧ แนวทางกำหนดกลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาภาคเป็นศูนย์กลางการเกษตรเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ  
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5 : การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ 7 : การสร้างสมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน  
กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 9 : การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม  
กลยุทธ์ที่ 10: การพัฒนาทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
กลยุทธ์ที่ 11 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 

⬧ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  

(1) เป็นแหล่งผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
(3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์ การ

กีฬาที่มีชื่อเสียง 
(4) เป็นประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

⬧ วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ศูนย์ กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ไหม ท องเที่ ยวอารยธรรม
ขอมและการค้าชายแดน”  
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⬧ พันธกิจ (Mission) 

(1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
(3) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
(4) ส่งเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
(6) ส่งเสริมการทองเที่ยวให้ไดรับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
(7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

⬧ เป้าประสงค์รวม (Objective) 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
(2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
(3) รายไดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
(4) มูลค่าการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น 

⬧ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
(2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
(3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

⬧ กลยุทธ์ (Strategy) 

1) การพัฒนาขีดความสารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
(1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
(4) ยกระดับสินคาเกษตรเขสู่ระบบมาตรฐาน 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
(7) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเสร้างมูลค้าเพ่ิม 
(8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
(9) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
(2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาค้าและบริหารทางการทองเที่ยว 
(4) พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว 
(5) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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(7) เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
(8) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 
(9) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
(2) พัฒนาโครงร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส 

3) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

⬧ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

(1) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
(2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3) เป็นแหลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบัน

หลักของชาติ 
(5) เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

⬧ วิสัยทัศน์  

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมและเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  

⬧ เป้าประสงค์รวม 

(1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
(3) มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและปกป้องสถาบัน

หลักของชาติ 
(5) เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน 

⬧ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
(2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑. เพื่อขยายอัตราการ
เจร ิญเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
  

๑. อัตราการเปลี ่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

 
 

1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทั้งใน
และนอกภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง)   

๒ .  ส ่ ง เ ส ร ิ มก า รนำนว ั ต ก ร รมการ เกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาใช้เพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

 

2. อัตราการเปลี ่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจ ิสต ิกส์  เพ ื ่อรองร ับการขยายต ัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

4. ส ่งเสร ิมและพัฒนาส ินค้าและบร ิการการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

 

2. เพ ื ่ อสร ้ าง เสถ ี ยร 
ภาพทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 

๓. อัตราการว่างงาน (%) 

 
๕. นำองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื ่องมา 
จากพระราชดำริ 

 
 
 

4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน(เท่า) 

 

๕. จำนวนครัวเรือนที ่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
(ครัวเรือน/ปี) 

 

6. อัตราส่วนการออมเฉลี ่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

 

๖. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
 

๓. เพื ่อเพิ ่มขีดความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ๗. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู ้อยู ่ในวัย
แรงงานและผู้ประกอบการ 

 

8. จำนวนผู ้ประกอบการด ้าน
นว ัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

 

๘. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑ .   เ พ ื ่ อ ล ด ค ว า ม
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

๑. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื ่อเพิ ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายผล
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. ส ัมประสิทธ ิ ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ
สิ่งอำนวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐรวมทั ้งระบบป้องกนภัยที ่เอื ้อต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 

 
 

๓ .  ร ้ อ ยล ะผ ู ้ อ ย ู ่ ใ น ร ะบบ
ประก ันส ังคมต ่อสำน ักงาน
แรงงาน (%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน
ในจังหวัด 

4. ส่งเสริมการจัดบริการสารณสุขที่มีคุณภาพและ
สามรถบริการได้อย่างครอบคลุม 

๕. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์
เร่ร่อนสู่คน 

๓. เพื ่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

 
 

4.  ระด ับความสำ เร ็ จของ
หน ่วยงานท ี ่จ ัดก ิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม (ครั้ง) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริหารจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด 

๔. เพื ่อให ้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ
สังคม 

 

๕ .  อ ั ต ร า ส ่ ว น แ พ ท ย ์ ต่ อ
ประชากร  (แพทย ์ /คน ) 
(ปี 2559 แพทย์ 626 คน 
ประชาชากร 2,629,979) 

๘. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวช
ศาสตร์) 

 

6. ประชาชนน ักศ ึกษาและ
บุคลากรด้านดิจ ิท ัลได้รับ
ความรู ้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

๗. ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ 15 – 59 ปี 

10 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ 15 – 
19 ปี 

 

8.  ค ่ า เฉล ี ่ ยคะแนน O-net  
ม. 3 (คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อ ัตราการเปล ี ่ยนแปลงของ 
พ ื ้ น ท ี ่ ป ่ า ไ ม ้ ใ น จ ั ง ห วั ด 
(จำนวน 1,920,525 ไร่) 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก 
ประชาชนได ้ตระหน ักถ ึ งค ุณค ่า และ
ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) ๒. เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และ
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 

๓. การจัดการน้ำเสีย (แห่ง) 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดการน้ำเสีย 

4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพิ ่มขึ้น 
(ไร่) 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผล
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

๕. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน
เมือง และเพิ ่มส ิ ่ งก ่อสร ้างเพื ่อลดการ
พังทลายของตลิ ่งตามแม่น้ำลำคลองสาย
หลักของจังหวัด 

2. เพ่ือใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

๕. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เช ื ้ อ เพล ิ ง เพ ื ่ อยานพาหนะ 
ต่อประชากร (ลิตร/คน) 

๖. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
ในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

 

6. ส ัดส ่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ภาคคร ัว เร ือนต ่อประชากร 
(บ้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 

8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื ้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ต ่อ  GPP ภาคอ ุตสาหกรรม       
(ลิตร/ล้านบาท) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๑. จำนวนตำบลที ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความสำคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ตำบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบัน
หลักของชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ  

๒.  ส ่ ง เ ร ิ ม  พ ัฒนาอาช ีพตามแนวทางโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู ้หลักการทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิต ิ

 
 
 
 
 
 
 

2. จำนวนตำบลที ่ เข ้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย ์

 

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบ ุกร ุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 

๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

9. การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 

10. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 

 

11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
 

๓. เสริมสร้างความ
ป อ ง ด อ ง แ ล ะ
ความสมานฉันท์
ในชาติ 

 

๓. สร้างการรับรู ้ท ี ่ถ ูกต ้อง 
(ตำบล) 

 

12. ส่งเสริมการสร้าวความปรองดองสมาฉันท์ 
 

4 .  ส ร ้ า งกา รม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
(ตำบล) 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

๑.  เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA (%) 

1. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ 
ตามแนวทางหลักการทรงงาน 

2. ร ้อยละของคร ัวเร ือนที ่เข ้าถึง
น้ำประปา (%) 

๓. ร ้อยละของคร ัวเร ือนที ่เข ้าถึง
ไฟฟ้า (%) 

4. ร ้อยละของประชากรที ่ เข ้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 

๕. การให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน         
5.1 จำนวนครั้ง           
5.2 ร้อยละความพึงพอใจ   ขอบ

ผู้รับบริการ 

6. ร ้อยละความสำเร ็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 

๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บ
ร าย ได ้  ไ ม ่ ร วม เ ง ิ นอ ุ ดหนุน 
เฉพาะกิจ (%) (ปี 58 จำนวน 
1,855,699,358 บาท) 

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพิ ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

 

8 . ร ้ อ ย ล ะ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 

8.1 ประชาชน 
8.2 บุคลากรภายในองค์กร 

3. การพัฒนาบุคลากร 

4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางพระราชดำริ เช ่น การบริหารจัดการ 
“น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 

2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ
และสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพเช่นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้
ด้อยให้ดีขึ้น 

3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น
สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน“3อ.2ส.” 
(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่
ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิม
ปริมาณคุณภาพการผลิตส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตเพิ ่มช่องทาง
การตลาด ส ่งเสร ิมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกรเร่งรัดสร้างอาชีพเพื ่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน 

2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได ้

3.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ 
สร้างโครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตรน้ำสะอาดเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 

2.บำรุงร ักษา ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส ิ ่งและ
แวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 

3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นอื ่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

5.สนับสนุนส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับ
ก ีฬาการท ่องเท ี ่ยวและส ุขภาพ จ ัดให ้ม ีสวน 
สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาลมุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 

4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใส
ในการบริหารงาน 

5.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 

“การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ เติมต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 เป้าประสงค์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดการพ้ืนที่น้ำท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้ำ ลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงลง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในการต่อสู้กับภัยแล้ง 

2) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพสธ.) 

3) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
4) ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กสตรี 

และเยาวชน 
6) ส่งเสริสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องและระงับโรคติดต่อ  
7) สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
8) ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพให้มีรายได้เพียงพอยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

ศักยภาพด้านการเกษตร 
9) พัฒนาด้านการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา ฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
10) ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

2.4 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการ การ
ให้บริการด้านสาธารณะ และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

2) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ รูปแบบ โครงสร้าง
และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ 

3) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชน 

4) ระดับวามสำเร็จตามแผนการปรับปรุงระบบการบริหารด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติราชการ 

5) จำนวนของกระบวนงานที่ปรับปรุงแก้ไขให้โปร่งใสและมีมาตรฐานตามแผนงานที่กำหนด 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข
ป ัญหาอ ุทกภ ัยอย ่างเป ็นระบบตามแนวทาง
พระราชดำริการบริหารจัดการ “น้ำ” และการ
เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 

2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพสธ.) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. พัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร  

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคมและขนส่ง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เด ือดร ้อนและตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนอย่างทั ่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

 

1. ลดความเลื ่อมล้ำด้านสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และ
เยาวชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษากิจกรรมทางด้าน
ศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ 

4. ส่งเสร ิมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา และ
นันทนาการ การบริการด้านสาธารณสุข ด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา           หน้า ๓๒ 
  
  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
ท้องถิ ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ส ินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย 

2. พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มปริมาณการ
ผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลด
ต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยีและเครือข่าย
เกษตรกร สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจช ุมชน
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจ 
รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ 

3. การบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำ
สะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

1. บำรุงร ักษาฟื ้นฟูและอนุร ักษ์ธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์  

2. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจัดให้มีสวนสาธารณะ
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดให้มีการ
บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

2. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 

3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องอนาคตและการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2.6 กลยุทธ์ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำในการเตรียมรับมือสู้ภัยแล้ง  เพื่อลด
ความเสียงจากการขาดแคลนน้ำต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการพึ่งพาตนเองของชุมชนการพึ่งพาระหว่างกันในชุมชนสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นแบบบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) พัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/
ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ
ขนส่ง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

(2) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั ่วถึง บูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร  

(3) พัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  บำรุงร ักษา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม  และ
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และพัฒนาด้านการวางแผนด้านการผังเมือง และการ
ควบคุมอาคาร 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

(1) ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมด้านการศึกษายกระดับมาตรฐาน ด้าน
การสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการแผนหมู่บ้านและ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) การบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงกลไก
ระวังภัยทางสังคมให้มีความเข้มแข็งสร้างเสริมความสงบสุขและความสามัคคีให้สังคม
ตามหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการจัดระเบียบ
สังคมผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณา
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมผ่านกลไกคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบระดับอำเภอ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย 
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(3) พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มปริมาณการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริม
เทคโนโลยีและเครือข่ายเกษตรกร สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

(4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพ่ือเป็นฐานรองรับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) พัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมการอนุร ักษ์และฟื ้นฟูป่าแบบบูรณาการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

(3) สร้างจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(2) ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และ
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

(3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน  

(4) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) มุ่งพัฒนากลไกและระบบการบริหารงานแบบบูรณาการให้มีความเชื ่อมโยงและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
โดยกำหนดให้สอดคล้องของประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน
จังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื ่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ และระดับโลกมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อท้องถิ่น ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการตำบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตำบล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
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ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในตำบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื ่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื ้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที ่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของตำบลแผนงาน 

นอกจากนี ้ย ังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื ่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนรวมควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักการตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
“การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ เติมต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทาง
ที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนตำบลเฉลียง ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ตำบลอย่างรอบคอบและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว กรอบแนวคิดการพัฒนาจึงเป็นการดำเนินการเพ่ือให้
บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของตำบลเฉลียง โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางและคำนึงถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing the efficiency and Development of 
occupational sustainable) 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและคมนาคม เพื ่อความสะดวกต่อการเดินทางและ

โครงสร้างพื ้นฐานที ่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า ประปา และ
สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และผังเมือง การอำนวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่ประชากรส่วน
ใหญ่ของตำบลเฉลียงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด 
อ้อยยางพารา พริก ถั่วลิสง และการทำสวนมะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า ขนุน มะละกอเป็น
ต้น และยังมีการปลูกพืชผักต่างๆที่มีศักยภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 

(2) การส่งเสริมอาชีพ กลุ ่มอาชีพ ทั ้งอาชีพหลัก และสวนเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งการทำการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นำไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน 

(3) การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตในทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพทางใจ  สร้างปัญญาประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
ได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีทั่วถึงและเป็น
ธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย
ให้กับคนรุ่นใหม่ 

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ผลิตในพื้นที่ ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการอนุรักษ์ การดูแล
รักษา และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(5) การพัฒนาคุณภาพชีว ิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรค
ระบาด โดยการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุข ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการ
สังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา 

2) น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy ) 

(1) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน 
การใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) เน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพึ ่งตนเอง พัฒนา
นวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มี
คุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บน
เงื ่อนไข “ความรู ้” และ “คุณธรรม”ซึ ่งจะนำไปสู ่ เศรษฐกิจ/สิ ่งแวดล้อง/สังคม/
วัฒนธรรม/สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ตลอดจนความ
ต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี ่ยวข้อง ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน กลุ ่มองค์กรต่าง ๆองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์ “การ
คมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ เติมต่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร     
ส่วนตำบล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านการสาน
ต่อแนวทางพระราชดำริ 

(1) ยุทธศาสตร์โครงการตาม
แนวทางพระราชดำริ 

 

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด 
ล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 
 

(3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั ่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 

 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

(7) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
และโลจิสติกส์ 

(9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 
 

(1) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

(3) ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม 

 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 

 

(3)  ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนา 
และเสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

 
 

(1 )  การ เสร ิมสร ้ า งและพ ัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

(2) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(2) ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร     
ส่วนตำบลเฉลียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

(3) ยุทธศาสตร์ด ้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 

 

(2 )  ย ุทธศาสตร ์ด ้ านการสร ้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

(4) การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ่ง 
แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(9) การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

(1) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาและเ พ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 

 

(3) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

(4) การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ่ง 
แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

(3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั ่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบร ิหาร
จัดการภาครัว 

(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริต ประ 
พฤติมิชอบและธรมาภาบาล
ในสังคมไทย 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงเป็นการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า 
“ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานใน
อนาคต ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 
(Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนว ทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

ปัจจัย/สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง 

สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านเศรษฐกิจ 1) ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูงลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ  
2) ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับ

รายจ่าย 
3) ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย 
4) การบริหารจัดการน้ำ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
5) เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรชำรุด เสียหายทำให้การขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก 
6) ชุมชนขาดการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งขาดอำนาจในการต่อรองทางการตลาด 

 

ด้านสังคม 1) ขาดการส่งเสริมและการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ถูกลืมเลือน  

2) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง 
3) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยี 
4) การทะเลาะวิวาทกันในชุมชนอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5) ด้านการศึกษา และการว่างงาน การเพ่ิมข้ึนของประชากรการอพยพแรงงาน  
6) ปัญหาเด็ก เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก เหล้า บุหรี่ สารเสพติด และท้อง

ก่อนวัยอันควร 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา หน้า 40 
  
  

ปัจจัย/สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง 

สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านการศึกษา 1) ปัญหาความยากจนผู ้ปกครองยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ทำให้
การศึกษาเป็นเรื่องที่เด็กผู้ยากไร้ เข้าถึงได้ยากเกิดปัญหาเด็กออกกลางคัน 

2) ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทำให้ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กท่ีอยู่ใต้การปกครองโดยตรง 

3) ความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้ารับการศึกษา เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้นพื้นฐาน 

4) การขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการศึกษาของผู้ปกครอง ซึ่งการขาดความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ปกครอง ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ใต้การปกครองโดยตรง 
เพราะการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอันเกี่ยวด้วยการศึกษาของเด็ก เด็กไม่มี
อำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
 

ด้านเทคโนโลยี 1) บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ทำให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและการทำงานซ้ำซ้อน 

2) การติดต่อสื่อสารแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังคงไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ได้นำมา
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ด้านการติดต่อสื่อสาร และการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน ภายนอก และระหว่างหน่วยงาน ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม  

2) การเพ่ิมของประชากรและความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
ดำรงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย การเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม 

3) การขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน 

4) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การใช้สารเคมี
ต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย จะส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเหล่านี้ในดิน
และกระจายไปสู่แหล่งน้ำหรือระบบนิเวศต่าง ๆ  

5) การสร้างสิ่งก่อสร้าง การสร้างถนน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ซึ่งเป็นการส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติโดยตรง เช่น การทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า 

6) ขาดข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง การทำการเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีในปริมาณมาก 
ขาดความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในลักษณะของภาพรวมที่เป็นความสัมพันธ์ร่วมกัน
ของสิ่งต่าง ๆ  
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ปัจจัย/สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง 

สภาพปัญหา/สาเหตุ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1) การขยายตัวของชุมชน มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาจากรถบรรทุก
ดิน หิน ทรายวิ่งบนถนนในพื้นท่ี ทำให้สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  

2) เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรชำรุด เสียหายทำให้การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก ถนนบางส่วนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน
หินคลุก และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

3) การบำรุงรักษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

4) ระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  

5) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตร และน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคยังไม่พอเพียง
และไม่ได้มาตรฐาน 

 

การบริหารจัดการ 1) ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

2) โครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่า
งบประมาณรายจ่าย ทำให้การบริหารจัดการขาดระสิทธิภาพ 

3) บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ใหม่ ๆ ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ทำให้เกิดความล่าช้าและการทำงานซ้ำซ้อน 

4) การโอน (ย้าย) บุคลากรทำให้เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง  
5) ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาว 
6) ขาดเครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
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   วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOTAnalysis) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. มีโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงชัดเจน 
คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี ่ยนแปลงปร ับปร ุงได ้ตาม
ภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

2. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีการบรูณาการ
จัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

3. มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

4. ผู ้บริหารท้องถิ ่นกำหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตำบล 

6. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
ออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อใช้บังคับภายใน
ตำบล ภายใต้กรอบกฎหมาย 

7. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตาม
ภารกิจ แผนงาน และงบประมาณ 

8. ผู ้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเองทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

10. พื้นที่มีขนาดเล็กง่ายต่อการบริหาร และ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 

11. เป ็นหน ่ วยงานท ี ่ ม ี ความใกล ้ช ิ ดกับ
ประชาชนมากที ่ส ุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 

1. ด้านการเง ินการคล ังและงบประมาณ 
รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

2. โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม  ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่า
งบประมาณรายจ่าย ทำให้การบริหาร
จัดการขาดระสิทธิภาพ 

3. บุคลากรทุกระดับขาดความรู ้ใหม่ ๆ ยัง
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ทำให ้ เก ิดความล ่าช ้าและการทำงาน
ซ้ำซ้อน 

4. การโอน (ย้าย) บุคลากรทำให้เกิดการ
ทำงานไม่มีความต่อเนื่อง  

5. ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย(Network) ในระยะยาว 

6. ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7. พื ้นที ่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทาง
สัญจรผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก 

8. ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูร้อน 

9. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
กัญชา ฯลฯ 

10. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นประชาชนไม่
เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

11. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาช ีพแบบเด ิม ๆ เช ่น การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรปลูกพืช
เชิงเดียว การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 
1) มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
2) กฎหมายกระจายอำนาจฯ  เอ ื ้ อต ่ อ ก า ร

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3) แนวโน้มของรายได ้ท ี ่ ได ้ร ับจ ัดสรรมากขึ้น 

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4) สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูกจากประชาชน
ในตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

5) มีการปลูกพืช หรือทำเกษตรหลากหลายชนิด 
ของประชาชนในตำบล 

6) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให ้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น 

7) ความสามัคคีของประชาชนในตำบล เอื้อให้มี
ส ่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน
พัฒนาตำบล รวมถึงทำให้มีเสถียรภาพการ
ปฏิรูประบบราชการแบบบูรณการ  

8) มีวัดที ่อยู ่ในเขตพ้ืนที ่ตำบลเฉลียง จำนวน 6 
แห่งซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชานในตำบล 

9) มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึงระดับมัธยม และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ 
ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

10) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุม
ทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรี
ในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

  

(๑) อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

(๒) การกระจายอำนาจและการให้ความอิสระ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจาก
ส่วนภูมิภาค 

(๓) กฎหมาย ระเบ ียบ และข ้อบ ังค ับ หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไม่มีความความ
ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

(๔) ด้านนโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้การพัฒนา 
การบริหารจัดการไม่เป็นอิสระไม่ต่อเนื ่อง
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

(๖) การศึกษายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเข้าถึง
บริบทท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

(๗) ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารทำให้
เด ็กและเยาวชนรับร ู ้ข ้อมูลข่าวสารท ี ่ ไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสมมาใช้ในชีวิตประจำวันที่
ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมา 

(๘) การใช้แรงงานต่างด้าว นำมาซึ่งปัญหาของ
โรคระบาด เนื่องจ้างเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบ
ควบคุมท่ีดีพอ 

(๙) ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ 
(๑๐) การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก 

แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
(๑๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (CVID - 19) 
 

  
 
 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา หน้า 44 
  
  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในตำบลเฉลียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือน ภาวะหนี้สินสูง โดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง ลักษณะอาชีพมีรายได้
ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่น กรรมกร รับจ้าง ตลอดจนเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขัดแย้งกับรายได้ที่ต่ำ ชุมชนขาด
การรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งทำให้ขาดอำนาจในการต่อรองทางการตลาดระบบการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการส่งเสริมและยังไม่มีการจัดให้มีศูนย์แสดง
สินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานเป็นศูนย์กลางของคนในท้องถิ่น 

ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหาการว่างงาน การรทะเลาะวิวาทกันในชุมชน อาชญากรรมการพนัน ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุมาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลา
ดูแล เอาใจใส่และอบรมสั่งสอน ตลอดจนในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง ผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
ร่างกายและจิตใจ คนพิการที่ถูกสังคมมองว่าไร้ค่า หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ถึงแม้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเข้าช่วยแก้ไขและยื่นมือไป
ช่วยเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณของปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างทวีคูณ 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากงบประจำกัดในการนำไปใช้ในด้าน
การพัฒนาด้านถนนที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอถนนชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไมไ่ด้
รับความสะดวก การบำรุงรักษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ปัญหาด้านแหล่งน้ำ    

เรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำ/คูคลอง/ห้วย/หนอง/บึง ที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำ ในช่วงฤดู
ฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะพื้นที่บางส่วนราบลุ่มต่ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอทำให้ผลผลิตไม่ดี
เท่าที่ควร การบริหารจัดการน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่สามรถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง น้ำประปาไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง  

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

ปัญหาการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น มักเข้ามาครอบงำการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ข้าราชการประจำ และประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบลประชาชนขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการจัดทำแผนชุมชนที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญประชาชนยังมุ่งหวังเพียงแค่การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งขาดความสนใจด้านเศรษฐกิจ สังคม อาทิ เรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น 

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ด้านการศึกษา ปัญหาความยากจนผู้ปกครองยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ผู้ปกครองมี
ค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กท่ีอยู่ใต้การปกครองโดยตรง ถึงแม้
จะมีการรับรองสิทธิในการศึกษาไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐต้อ ง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อเท็จจริงแล้วการศึกษายังเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางอย่าง
นอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให้ อาธิ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าสโมสรของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องที่เด็กผู้ยากไร้ เข้าถึงได้ยากเกิดปัญหาเด็กออกกลางคัน และแหล่งการเรียนรู้
นอกระบบการศึกษายังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน 

ศาสนาและวัฒนธรรม คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัยขาดความรัก ความ
หวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่านิยมของประชาชนบางส่วนยึดติดกับวัตถุสิ่งของ
เพิ่มมากทำให้มองข้ามและละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นกำลังจะถูกลืม ขาดการนำทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาเพิ ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที ่ตรงกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ก็กำลังจะสูญหายเพราะขาดความสนใจและ
มองข้ามความสำคัญไป ขาดความเข้าใจประวัติความเป็นมาคุณค่าที่แท้จริงของ ประเพณี/เทศกาลสำคัญ 

ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ศักยภาพของบุคลากรยังมีจำกัดในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนยัง
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรู้ในการโภชนาการที่ส่งผลสะสมของพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ และขาดการป้องกันตัวเองให้
ห่างจากโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเติบโตของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขาดความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทำให้
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี  ไม่
เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุม การสร้างสิ่งก่อสร้าง การสร้างถนน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นสาเหตุที่ทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ ดิน และน้ำถูกใช้ไป และส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ เนื่องจากการ
ทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และฟุ่มเฟือย 
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ส่วนที่ 3 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
ด้านการสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำริ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด  

การเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การเกษตร สำนักปลัด  

2 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
สำนักปลัด/

กองช่าง 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  

3 
การพัฒนาด้าน 
คนและสังคม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา 
กอง

การศึกษา 
 

สาธารณสุข 
สำนักปลัด  

สังคมสงเคราะห์ 

เคหะและชุมชน 
สำนักปลัด/

กองช่าง 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด  

การศึกษาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การเกษตร สำนักปลัด  

5 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข สำนักปลัด  

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด  

6 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด  

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 3 หน่วยงาน  
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แบบ ผ. 01 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

1.1 แผนงานการเกษตร 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 
รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  13 4,218,100 8 2,194,900 12 12,226,000 5 8,747,750 8 8,721,900 46 36,108,650 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

(ผ 02) 
27 11,022,680 16 12,149,820 15 14,538,120 7 7,530,200 5 3,141,490 70 48,382,310 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(ผ 02/2) 

0 0 4 7,800,000 6 13,070,000 7 14,070,000 7 14,070,000 24 49,010,000 

รวม 40 15,240,780 28 22,144,720 33 39,834,120 19 30,347,950 20 25,933,390 140 133,500,960 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 996,000 12 896,000 12 896,000 12 896,000 12 986,000 61 4,670,000 

3.2 แผนงานการศึกษา 18 6,356,650 18 6,497,275 18 6,668,500 18 6,870,325 18 6,980,350 90 33,373,100 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 40 2,500,000 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 20 650,000 

3.5 แผนงานเคหะและชมชน 0 0 1 200,000 1 200,000 0 0 0 0 2 400,000 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 8 445,000 40 2,225,000 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๔๘ 
  
  

 แบบ ผ. 01 
 

ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (ต่อ) 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
นันทนาการ  

13 950,000 13 950,000 13 950,000 13 950,000 13 950,000 65 4,750,000 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ผ02/2)  

0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000 

รวม 64 9,377,650 65 10,118,275 65 10,289,500 64 10,291,325 64 10,491,350 322 50,568,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 10 1,100,000 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      (ผ 02/2) 

2 6,000,000 5 22,000,000 6 24,000,000 6 24,000,000 6 24,000,000 25 102,000,000 

4.3 แผนงานการเกษตร 1 445,100 0 0 1 50,000 2 350,000 1 200,000 5 1,045,100 
      แผนงานการเกษตร  (ผ 02/2) 1 9,898,000 1 9,898,000 1 9,898,000 1 9,898,000 1 9,898,000 5 49,490,000 

รวม 6 16,563,100 8 34,118,000 10 34,168,000 11 34,468,000 10 34,318,000 45 153,635,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 แผนงานเคหะและชมชน (ผ 02/2) 0 0 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
5.3 แผนงานการเกษตร 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 4 10,070,000 4 10,070,000 4 10,070,000 18 30,350,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 830,000 4 830,000 4 830,000 4 830,000 4 830,000 20 4,150,000 
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000 

รวม 5 855,000 5 855,000 5 855,000 5 855,000 5 855,000 25 8,550,000 
รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร ์ 129 70,651,530 112 65,505,995 1220 95,416,620 105 81,732,275 106 81,012,740 572 395,174,160 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๔๙ 
  
  

แบบ ผ. 01/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5 1,831,360 8 2,285,690 6 3,137,800 3 1,815,000 5 3,562,000 27 12,631,850 

รวม 5 1,831,360 8 2,285,690 6 3,137,800 3 1,815,000 5 3,562,000 27 12,631,850 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 92,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2 92,400 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 200,000 0 0 0 0 0 0 1 200,000 

รวม 2 92,400 1 200,000 0 0 0 0 0 0 3 292,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 แผนงานเคหะและชมชน  2 1,093,000 3 1,948,300 1 508,200 3 797,500 4 1,481,700 13 5,828,700 

5.2 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 100,000 1 60,000 0 0 2 160,000 

รวม 2 1,093,000 3 1,948,300 2 608,200 4 857,500 4 1,481,700 15 5,988,700 

รวมทั้ง 4 ยทุธศาสตร ์ 10 3,046,760 13 4,463,990 9 3,776,000 8 2,702,500 10 5,073,700 50 19,062,950 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

สามารถ
ประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนํา
แนวทางและ

วิธีการไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 

  

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

คณะกรรมการกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรม 

และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

สามารถนํา
แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติ

ปรัชญา
เศรษฐกิจ

พอเพียง มา
ประยุกต์ใช้ ได้
อย่างเหมาะสม   

สำนักปลัด/
งานส่งเสริม
การเกษตร 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
(ฐานทรัพยากร) 
 

เพ่ือสนองแนว
พระราชดำริ  
สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จ
พระเทพฯ  

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  

และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พันธุ์พืชใน
ท้องถิ่นได้รับ 
การอนุรักษ์ 
และพัฒนา 
ขยายพันธุ์  

สำนักปลัด/
งานส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม ่
และเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
 

เพ่ือให้เกษตรกร 
มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
ทฤษฎีใหม ่และ

เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  

และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

ประชาชน 
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ให้กับตนเอง

และครอบครัว 

สำนักปลัด/
งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  3  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต 
แรงต่ำไฟฟ้า พร้อม
ติดต้ังดวงโคมไฟ
สาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่1  
บ้านเฉลียงใหญ่ 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตแรงต่ำ 

ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟ
สาธารณะ  

จำนวน 1 งาน 
ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

 - - - 110,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

2 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ 1 บ้านเฉลียงใหญ่  
จากบริเวณบ้านนาง
สมเพียง ถึงท่าโบสถ์  

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

 

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.60 เมตร  
ยาว 85.00 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด   

200,000 
 

- - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ หมู่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากบ้านนายแฉล้ม  
ถึงศาลตาปู่ 
 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ  
ความยาว 42.00 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 

327,000 
 
 

- - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ 
และป้องกัน
อันตราย 
ในการ

คมนาคม 
 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตแรง
ต่ำไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ 2 บ้านเฉลียงโคก  
จากศาลาหมู่บ้าน 
ถึงสะพานข้ามคลอง 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
ลดพื้นที่ 

เสี่ยงภัยใน
เวลากลางคืน  

 

อุดหนุน กฟภ.ขยาย
เขตแรงต่ำไฟฟ้า
ระยะทาง 460 

เมตร พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟสาธารณะ 

จำนวน 1 งาน  
ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

110,000 - - - 110,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.
เฉลียง/ 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 
บ้านเฉลียงโคก พร้อม
ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
จากบ้านนายสามารถ 
ถึงบ้านนางเพียง 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.50 เมตร  

ยาว 220.00 
เมตรพร้อมติตตั้ง
ฝาตะแกรงเหล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด 

- 
 

- 1,251,800 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ 2 บ้านเฉลียงโคก 
จากบ้านนางสาวเย็น 
ถึงบ้านนายเจริญ 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.30 เมตร  

ยาว 205.00 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 
   

1,061,500 -  - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 
บ้านเฉลียงโคก พร้อม 
ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก  
จากบ้านนางเพียง  
ถึงศาลาหมู่บ้าน 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ช่วงที่ 1 ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็ก ความยาว 41 ม.  
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. กว้าง 
0.60 ม. ยาว 90 ม. 
พร้อมติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็ก ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด   
 

- 
 

- 905,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการติตตั้งฝา 
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 2  
บ้านเฉลียงโคก จาก 
บ้านนางสายบัว  
ถึงบ้านนายจรัญ 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวม 
130 เมตร ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
   

- 459,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล.  
หมู่ 2 บ้านเฉลียงโคก 
จากบ้านนางสายบัว 
ถึงบ้าน ส.อบต.ดุ่ย 
 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
คสล. ปากบนกว้าง  

0.50 เมตร ปากล่าง 
กว้าง 0.05 เมตร  

ลึก 0.60 ยาว 45.00 
เมตร เมตร หนา 0.10 
เมตร ตามแบบที่ อบต.

กำหนด   
 

- 
 

- 310,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ หมู่ 2  
บ้านเฉลียงโคก จาก
บริเวณบ้านนายชลอ 
ถึงลำห้วย 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ปากบนกว้าง 1.00 
เมตร ปากล่างกว้าง 0.50 

เมตร ลึก 0.50 เมตร  
ยาว 63.00 เมตร ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด  
 

 100,000 
 

- - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น
และลดปัญหา
น้ำท่วมขังได้

มากขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขต
แรงต่ำไฟฟ้า พร้อม
ติดต้ังดวงโคมไฟ
สาธารณะ หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า  
จากบ้านนางละเอียด
ถึงบ้านนางสมคิด 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
ลดพื้นที่ 

เสี่ยงภัยใน
เวลากลางคืน  

 

อุดหนุน กฟภ. ขยายเขต
แรงต่ำ ไฟฟ้าระยะทาง 
250 เมตร พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟสาธารณะ 

จำนวน 1 งาน 
ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

156,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

12 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า จาก
บ้านนายไพรัตน์ถึง
บ้านนายศุภกิจ 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ำ ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร  

ยาวรวม 140.00 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

   

- 733,700 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขต
แรงต่ำไฟฟ้า พร้อม
ติดต้ังดวงโคมไฟ
สาธารณะ หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโค จาก
แยกอู่ช่างต๋องถึง
สะพานหนองไม้แดง 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

อุดหนุน กฟภ.  
ขยายเขตแรงต่ำ

ไฟฟ้าระยะทาง 300 
เมตร พร้อมติดตั้ง

ดวงโคมไฟสาธารณะ 
ตามประมาณการที่ 

กฟภ. กำหนด 
 

- - 198,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  
หมู่ 4 บ้านเฉลียงโคก 
พร้อมติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  
จากบ้านนายหว๋อ 
ถึงบ้านนายเขียว 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.40 ม.  

ยาว 180.00 ม.
พร้อมติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

   

- - 938,300 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๕๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก พร้อม
ติตตั้งฝาะแกรงเหล็ก 
จากบ้านนายโกมินทร์ 
ถึงบ้านนายสมาน 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ กว้าง 
0.40 ม. ยาว 

266.00 ม. พร้อม
ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็ก ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
   

- - - 1,031,800 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตแรง
ต่ำไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านโคกแขวน  
จากถนนสายครบุรี – 
หนองรัง ถึงบ้าน 
นางประแส 
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
ลดพื้นที่ 

เสี่ยงภัยใน
เวลากลางคืน  

 

อุดหนุน กฟภ.ขยาย
เขตแรงต่ำไฟฟ้า 

ระยะทาง 2,000 
เมตร พร้อมติดตั้งดวง
โคมไฟสาธารณะ ตาม
ประมาณการที ่กฟภ. 

กำหนด 

 - 1,100,000 -  ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตแรงต่ำ
ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคม
ไฟสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านโคกแขวน จาก
บ้านนายเย็น ลอนกระโทก 
ถึงถนนสายครบุรี - เสิงสาง 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

อุดหนุน กฟภ.ขยาย 
เขตแรงต่ำไฟฟ้า 

ระยะทาง 250 ม. 
พร้อมติดตั้งดวง 
โคมไฟสาธารณะ  
ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

110,000 - - -  ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

18 โครงการขยายเขตแรงต่ำ 
ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคม
ไฟสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่5 บ้านโคกแขวน จาก
บ้านนายอุดม ถึงบ้านนาย
ทอด โพธิ์สีงาม 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  

อุดหนุน กฟภ.ขยาย 
เขตแรงต่ำไฟฟ้า 

ระยะทาง 290 ม. 
พร้อมติดตั้งดวง 
โคมไฟสาธารณะ  
ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

110,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร หมู่ที ่5 
บ้านโคกแขวน จากลาน
มันวีรศักดิ์ถึงนนลาดยาง
สายครบุรี - หนองรัง 

เพ่ือสนับสนุน
การประกอบ

อาชีพเกษตรกร 
และช่วยลด

ต้นทุน 
การผลิต 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 2,500 
เมตร ตามประมาณ
การที่ กฟภ.กำหนด 

 
 

- - - - 
 

1,430,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกร 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตรและ
ช่วยลดต้นทุน

การผลิต 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 
 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร หมู่ที ่5 
บ้านโคกแขวน จาก
หนองไผ่ ถึงไร่นายเสงี่ยม 
ข้าวเบา 

เพ่ือสนับสนุน
การประกอบ

อาชีพเกษตรกร 
และช่วยลด

ต้นทุน 
การผลิต 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 3,000 
เมตร ตามประมาณ
การที่ กฟภ.กำหนด 

 
 

- - - - 
 

1,760,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกร 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตรและ
ช่วยลดต้นทุน

การผลิต 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 
บ้านเฉลียงทุ่ง พร้อม 
ติตตั้งฝาะแกรงเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายน้อย 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 6.00 ม. 
พร้อมติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

 

22,800 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 
บ้านเฉลียงทุ่ง จาก
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงบ้านนายผ่อง 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.80 ม.  

ยาว 560.00 ม. 
พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด 

   

- - - - 1,452,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด  
จากบ้านนายสร้อย  
ถึงบ้านนายสุนันท์ 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ำ ขนาด

กว้าง 0.70 เมตร ยาว
รวม 310.00 เมตร 

และขนาดกว้าง 0.90 
เมตร ยาวรวม 10.00 
เมตร ตามแบบที่ อบต.

กำหนด 
   

- - 1,510,300 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ 
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้ 
ถนนในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตแรงต่ำ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด จากไร่ 
นางบุญเริ่ม ล่ากระโทก 
ถึงไร่นางวิลาวรรณ  
ล้อมกระโทก 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะ  

ระยะทาง 1,700 
เมตร ตามประมาณ
การที ่กฟภ. กำหนด 

 

 - - 990,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงมีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขต 
แรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที ่8 บ้านโคกกรวด  
สายหนองโก 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะ  

ระยะทาง  
3,800 เมตร  

ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

 - - 2,200,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

26 โครงการขยายเขต 
แรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที ่8 บ้านโคกกรวด 
สายอู่ช่างชาติ ถึงเขต
ตำบลมาบตะโกเอน 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะ  

ระยะทาง  
1,500 เมตร  

ตามประมาณการ 
ที ่กฟภ. กำหนด 

 

- - - - 880,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ที ่8 บ้านโคกกรวด  
จากไร่นายวิเชียร  
ถึงไร่นายนพนันท์  

เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และ
ช่วยลดต้นทุน 

การผลิต 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  
600 เมตร  

ตามประมาณการ 
ที่ กฟภ. กำหนด 

 

- 330,000 - - 
 

 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกร 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร และ
ช่วยลดต้นทุน

การผลิต 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 
 

28 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ที ่8 บ้านโคกกรวด 
สายโปร่งแดง  

เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และ
ช่วยลดต้นทุน 

การผลิต 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  
3,100 เมตร  

ตามประมาณการ 
ที่ กฟภ. กำหนด 

 

- - - - 
 

1,760,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกร 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร และ
ช่วยลดต้นทุน 

การผลิต 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ที ่8 บ้านโคกกรวด 
สายหนองแห้ง จากไร่
นายยัง ถึงถนนป่าสัก 

เพ่ือสนับสนุน
การประกอบ

อาชีพเกษตรกร 
และช่วยลด

ต้นทุน 
การผลิต 

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  
1,600 เมตร  

ตามประมาณการ 
ที่ กฟภ. กำหนด 

 

- - - 935,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของจำนวน
เกษตรกร 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 
และช่วยลด

ต้นทุน 
การผลิต 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 
 

30  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด พร้อม
ติตตั้งฝาะแกรงเหล็ก 
สายข้าง ธกส. ถึง 
สามแยกหน้าบ้าน 
นายสมชาย 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.40 ม.  

ยาว 255.00 ม. 
พร้อมติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

   

- - 1,350,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด สายหลัง
บ้านนางกัญญิษา  
ถึงบ้านนายพนม  

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.60 ม.  

ยาว 400 ม. และ 
วางท่อระบายน้ำ 

คสล.ขนาด Ø 0.60 
เมตร จำนวน  

15 ท่อน ตามแบบ 
ที่ อบต.กำหนด 

   

- - - 2,287,450 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

32 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 8  
บ้านโคกกรวด  
จากบ้านนางสมจิตร 
ถึงบ้านนายสุรชัย 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ  
ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ยาวรวม 
55.00 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

221,100 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุและ
ป้องกันอันตราย
จากการใช้รถใช้

ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
จากบ้านนายแสวง 
ถึงบ้านตาดม 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ 
ขนาดกว้าง 0.60 

เมตร ยาวรวม 
150.00 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด  
 

663,300 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุและ
ป้องกันอันตราย
จากการใช้รถใช้

ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำลอดถนน
หมายเลข ๒๓๖๕ 
บริเวณบ้านนาย
อภิชาต ช่างปรุ  
และบริเวณบ้าน 
นางมุกดา ดิเรกโภด 
 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 1.00 

เมตร จำนวน  
2 จุด พร้อมคืนผิว
จราจร ตามแบบ 
ที่ อบต.กำหนด 

   

- 110,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๖๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขตแรงต่ำ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 
บ้านคลองสำราญ จาก
ถนนติดบ้านหัวบึง 
ถึงบ้านนางวันเพ็ญ 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  

อุดหนุน กฟภ. 
ขยายเขตแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 250 

เมตร ตามประมาณ
การที ่กฟภ. 

กำหนด 
 

- 165,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

อบต.เฉลียง/ 
การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี 

 

36 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ  
จากบ้านนายลำพัว 
ถึงบ้านนายจรูญ 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ  
ขนาดกว้าง 0.80 

เมตร ยาวรวม 
218 เมตร  

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

 

- - - 1,303,500 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ หมู ่9 
บ้านคลองสำราญ จาก
บ้านนายติมหลอด 
ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง  
หงษ์กระโทก 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำ  
ขนาดกว้าง 0.90 

เมตร ยาวรวม 
190.00 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด 
 

- - - - 1,219,900 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 10  
บ้านเฉลียงบรรพต พร้อม
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก  
จากบ้านนายสุเทพ 
ถึงบ้านนายหัสดิน 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกัน
การเกิดน้ำ

ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 122.00 ม.  

ลึก 0.60 ม. พร้อม 
ติตตั้งฝาตะแกรง
เหล็ก ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด  
 

- - 696,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 
บ้านเฉลียงบรรพต พร้อม
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก 
จากบ้านนายปัญจะ 
ถึงบ้านนายสันติพงษ์ 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ  

จำนวน 4 จุด  
ความยาว 51.00 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 
   

288,200 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงราง 
ระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 
บ้านเฉลียงบรรพต พร้อม
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก  
จากบ้านนางเภา  
ถึงเขตติดต่อ หมู่ ๔  
บ้านเฉลียงโคก 
 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  

ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ  

จำนวน 1 จุด 
ความยาว 50.00 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 
   

- 277,200 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ หมู่ 10 
บ้านเฉลียงบรรพต 
จากบ้านนายจรวญ 
ถึงบ้านนายสายชล 
 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ำ ความยาว 

รวม 255.00 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

- - 1,870,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ หมู่ 10  
บ้านเฉลียงบรรพต  
จากบ้านนางสมภาร 
 ถึงบ้านหมอป๋อง 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ ช่วงที่ 1 กว้าง 
0.40 ม. ยาว 18.00 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 122.00 ม. พร้อม
ปรับปรุงรางระบายน้ำ 

คสล. จำนวน ๑ จุด ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 655,600 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง
กำแพง คสล. กันดิน 
พังปิดรางระบายน้ำ 
หมู่ 10 บ้านเฉลียง
บรรพต ต่อจากของเดิม 
ถึงบ้านนายสันติพงษ์ 

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาดิน

พังทะลายปิด
รางระบายน้ำ 

 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน 
คสล. กว้าง ๐.๖๐ ม.  

ยาว ๒๓.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. หรือพ้ืนที่
ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 

๑๓.๘๐ ม²   

- 20,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 

กองช่าง 

44 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ำ หมู่ 11 
บ้านเฉลียงพัฒนา  
จากบ้าน ผอ.ประจวบ 
ถึงเขตติดต่อ หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำและ

สร้างความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ำ  

ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 22.50 ม.  

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 ม. 
ยาวรวม 40.00 ม. ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 
 

289,300 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุและ
ป้องกันอันตราย
จากการใช้รถใช้

ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็กราง 
ระบายน้ำ หมู่ 11  
บ้านเฉลียงพัฒนา  
จากบ้านนายแปว  
ถึงแยกบ้านหมอป๋อง 

เพ่ือปิดราง
ระบายน้ำ
และสร้าง

ความ
ปลอดภัย 

ติตตั้งฝาตะแกรง 
เหล็กรางระบาย
น้ำ ความยาว 

รวม 93.00 ม. 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด 

658,900 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ลดอุบัติเหตุ
และป้องกัน
อันตรายจาก
การใช้รถใช้
ถนนในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล.  
หมู่ 12 บ้านโคก
เจริญ พร้อมติตตั้ง 
ฝาตะแกรงเหล็ก  
จากบ้านนางพิมพา 
ถึงรางระบายน้ำเดิม 
 

เพ่ือระบาย
น้ำและ

ป้องกันการ
เกิดน้ำท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำ  
กว้าง 0.40 ม.  

ยาว 276.00 ม.  
ลึก 0.60 ม. 

พร้อมติตตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด   

- 
 

- 1,441,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบาย 
น้ำมีความ
สะดวก

รวดเร็วขึ้น
และลดปัญหา 

น้ำท่วมขัง 
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

รวม  46  โครงการ 4,218,100 2,194,900 12,226,000 8,747,750 8,721,900 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง หมู่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากบ้านนายเลิศ 
ถึงตะกรุด 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

ติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

พร้อมอุปกรณ์ 
ระยะทาง 460 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด 
 
 

- - - 275,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 
 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง หมู่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่ 
บริเวณตะกรุด 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

ติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 
1 งาน ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด 

 
 

- - - 341,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากบ้านนายก้อง 
ถึงสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ 
วัดศิริเฉลียง 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 180 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

- 792,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากท่ากลาง  
ถึงตะกุด 
  
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.50 เมตร  

ยาว 400.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย
กว่า 1,400 ตร.ม. ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 
 

 - - - 1,241,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากบริเวณถนน 
หน้าโรงสีข้าว  
ถึงบ้านนางรุ้ง 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 137.00 เมตร 
หนา 0.15 ม. หรือ 

พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย
กว่า 548.00 ตร.ม.  

ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
 

511,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ 
จากบ้านางปราณี
ถึงบ้านนายละมัย  
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน  

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย
กว่า 180.00 ตร.ม.  

ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
 

161,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเลียบคลองลำ
แชะ ทั้ง 2 ข้าง จาก
บริเวณตะกรุด หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ ถึง
หมู่ 6 บ้านเฉลียงทุ่ง  

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.50 ม. ยาวข้างละ 
1,200 ม. ความยาวรวม 
2,400 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ พ้ืนที่ดำเนินงานไม่
น้อยกว่า 8,400. ตร.ม. 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ
ประชาชน 
มีความ
สะดวก 

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หมู่ 2 บ้านเฉลียงโคก 
ต่อจากถนนสายเดิม  
ถึงถ้ำวัวแดง 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 
4.50 ม. ยาว 260.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ

พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อยกว่า 
1,170.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

853,600 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ
ประชาชน 
มีความ
สะดวก 

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๗๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 2 
บ้านเฉลียงโคก 
จากบ้านนายทิมถึง
ศาลตาปู่ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ 
พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย
กว่า 255 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

233,200 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า  
จากไร่ตามา  
ถึงไร่นายดาวลอย 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.00 ม. ยาวข้าง
ละ 860.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
2,580 ตร.ม. ตามแบบ

ที่ อบต.กำหนด 
 

- 402,800 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า  
สายบ้านนายอินทร์ 
ถึงโคกหนองกราด 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

4,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือ พ้ืนที่เนินงาน
ไม่น้อยกว่า 16,000 

ตร.ม. ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

 

- - 2,450,800 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า 
หลังวัดเมตตา
ราษฎร์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีพ้ืนที่ออก
กำลังและใช้ใน
การจัดกิจกรรม
สำคัญต่าง ๆ  
ของหมู่บ้าน 

 

ก่อสร้างลาน คสล.
พ้ืนทีด่ำเนินงานไม่น้อย

กว่า 6,920 ตร.ม. 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด 
 

- 2,750,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีสถานทีใ่ช้จัด
กิจกรรมและ
ประชาชนใช้
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า 
ซอยบ้านนายเสมอ
ถึงบ้านนายรังสรรค์ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
135 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
405.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

376,700 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า สาย
บ้านนายประมวล
ถึงบ้านนางอุบล 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 

170.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
510.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

473,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า 
ซอยร่มเย็น 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
185 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
647.50 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 489,200 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า 
ซอยประชาชื่นจาก
รอยต่อถนนเดิมถึง
คลองชลประทาน 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 

130.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
455.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 420,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า  
สายบ้านนายพล 
ถึงบ้านนางเพ็ญ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
72.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
216.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต หมู่ 3 
บ้านหนองหว้า  
จากบ้านนายอินทร์
ถึงโคกหนองกราด 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
32,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 2,080,100 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต หมู่ 3 จาก
รอยต่อถนนเดิมถึง
เขตบ้านคลองสำราญ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 

150.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือพ้ืนที่

ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 327,800 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก จาก
บริเวณปากอุโมงค์ 
ถึงบ้านนายสมิง 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 

1,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือ พ้ืนที่เนินงานไม่
น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

- - 540,980 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 
จากทางแยกถนน
หมายเลข 4040  
ถึงทางแยกสะพาน
หนองไม้แดง 
 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 

1,200 ม. หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่เนิน

งานไม่น้อยกว่า 
4,200 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

- - - 559,900 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

22 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 5 
บ้านโคกแขวน  
จากหนองไผ่  
ถึงไร่นายก้อง  
เรืองรัตนสินชัย 
 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,900 ม. หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่เนิน

งานไม่น้อยกว่า 
7,600 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 1,163,800 - 1,163,800 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 5  
บ้านโคกแขวน  
จากบ้านนางศรีแพ  
ถึงบ้านนายถาวร  
เลียบกระโทก 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
2.50 ม. ยาว 85.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือ

พ้ืนทีเ่นินงานไม่น้อยกว่า 
212.50 ตร.ม. ตามแบบ

ที่ อบต.กำหนด 
 

200,200 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

24 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางแอส 
ฟัลต์ติกคอนกรีต 
หมู่ 5 บ้านโคกแขวน 
สายบ้านโคกเจริญ  
ถึงบ้านนายสมโภช 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 4.50 ม. ยาว 450 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

หรือพ้ืนทีเ่นินงานไม่น้อย
กว่า 2,025 ตร.ม. ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 
 

- 1,403,000 - 1,403,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส 
ฟัลต์ติกคอนกรีต  
หมู่ 5 บ้านโคกแขวน 
จากบ้านนายทอด  
ถึงบ้านนางประแส 
แดงดี 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.50 ม. ยาว 
180 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

810.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - - - 354,200 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง จาก
ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงบ้านนายจ๋อน 

เพ่ือให้
ประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดพื้นที่ 
เสี่ยงภัยในเวลา

กลางคืน  
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
พร้อมอุปกรณ์  

จำนวน 1 งาน ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 
 

- - 110,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง สาย
สะพานหนองกระทุ่ม 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 487,740 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง สาย
บ้านนายจวงติดบ้าน
ครูโต้ง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 
 

81,400 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๘๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง สาย
บ้านนาหัวลาด 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
880.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
2,640 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 430,320 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง สาย
จากรอยต่อ หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่  
ถึงฝายหนองสะแก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
8,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 1,225,400 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง  
สายบ้านยายแจ๋ว 
เลียบกระโทก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 40.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

160.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

143,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
จากไร่นางบุญส่ง  
ถึงไร่สุวรรณี 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 182,600 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
จากไร่นายบัวริมถึง
ไร่นายบุญสม 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 1,600 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
6,400 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 980,100 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
สายจากสะพานถึง
ฝายคลองขี้เหล็ก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 6,000 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

18,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 2,814,900 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
สายบ้านนายฉลอง
ถึงท่ีนายวันชัย 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

285.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

264,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
จากบ้านนายอารมณ์
ถึงบ้านนายโสภณ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.50 ม.  

ยาว 44.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

154.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

134,800 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด 
จากบ้านนางปราณีต
ถึงบ้านนางสาว 
ศุกสว่างศรี 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 37.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

111.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด 
จากบ้านนายประชุม
ถึงไร่นางบุญส่ง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 ม.  

ยาว 40.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - - 1,799,600 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด จาก
ทางลงอ่างเก็บน้ำ
ถึงไร่นางแอ้ว 
เศรษฐ์กระโทก 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 3,200 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- 491,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
สายหนองโก 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- - 612,700 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
สายโปร่งแดง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- - - 612,700 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
สายขลุง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- - - - 612,700 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
จากไร่นางสุพัตร 
ถึงไร่นางเฉลียว 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- - 612,700 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด จาก
ถนนชลประทาน 
ถึงลานเจ๊กบู้ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
460.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
1,610 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 248,600 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด  
จากไร่นายชม 
ถึงไร่นางดม 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 

1,650 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่เนินงาน 
ไม่น้อยกว่า 6,600 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 

- - - - 1,010,790 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 8 
บ้านโคกกรวด สาย
จากบ้านนางมุกดา 
ถึงบ้านนางลำดวน 
แววกระโทก 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  

ยาว 900.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 3,172,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.  
หมู่ 9 บ้านคลอง
สำราญ บริเวณก่อไผ่
คลองหนองค่า 

แก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ขนาด 
๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร 

จำนวน ๒ ช่อง  
(ตามแบบมาตรฐาน

งานทาง) 
 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
สายบ้านนางวันเพ็ญ 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 

ขนส่งและการ
สัญจรไปมา

ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 

90.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
270 ตร.ม. ตาม

แบบที่ อบต.กำหนด 
 

41,690 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๙๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
สายเลียบคลอง 
ฝั่งขวา ถึงนานายยงค์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
880.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
2,640 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

41,690 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
รอบสนามกีฬา
ฟุตบอลบ้านคลอง
สำราญ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 360.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
1,080 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 970,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
สายบนทำนบหลัง 
ป่าช้าวัดคลองสำราญ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

450.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 403,700 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
สายจากบ้านนาย
อานนท์ถึงสนามกีฬา 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

240.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

214,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 
จากบ้านนางบุญ 
ถึงทุ่งนา 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 230.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

เนินงานไม่น้อยกว่า 
690.00 ตร.ม. ตามแบบ

ที่ อบต.กำหนด 
 

- - 588,500 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

54 โครงการเสริมผิว
ถนนแอนฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ 9 
บ้านคลองสำราญ 
สายกลาง บ้านติด
บ้านหัวบึง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5.00 ม.  

ยาว 390.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พ้ืนทีเ่นินงานไม่น้อยกว่า 
1,950.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

814,700 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 11 
บ้านเฉลียงพัฒนา 
จากสามแยก 
บ้านนางเกิด ถึง 
บ้านนางสมเพียง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.  

ยาว 30.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 

105.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

87,700 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 11 
บ้านเฉลียงพัฒนา 
สายบ้านนายเลียง 
ถึงบ้านเบญจมิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม.  

ยาว 30.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
90.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- 75,900 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ 11 
บ้านเฉลียงพัฒนา 
สายจากท่าหิน 
ถึงรอยต่อ หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
ขนส่งและการ
สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
320.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่
เนินงานไม่น้อยกว่า 
1,120 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - 977,700 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

การคมนาคม
ขนส่งของ

ประชาชนมี
ความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารกองช่าง 
และกองการศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียง   

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และเพ่ืออำนวย
ความสะให้แก่
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

 

ปรับปรุงและ 
ต่อเติมอาคาร 
กองช่าง และ 

กองการศึกษาฯ อบต.
เฉลียง ตามแบบที่

กำหนด 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ
ในการติดต่อ

ราชการ 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ติดต่อราชการ

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง
และต่อเติมห้องเก็บ
เอกสารสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือใช้สำหรับเก็บ
เอกสารสำคัญ
ของสำนักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง 

 

ปรับปรุง และ 
ต่อเติมห้องเก็บ

เอกสาร สำนักปลัด
อบต.เฉลียง ตาม

แบบที ่อบต.กำหนด 

400,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของเอกสาร 
ได้จัดเก็บ
รักษาอย่าง
เป็นระเบียบ 

เอกสารได้รับการ
จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ สะดวก
แก่การค้นหา 

และให้บริการแก่
ประชาชน 

 
 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
ห้องจัดเก็บวัสดุ 
ครุภัณฑ์ กองช่าง 
อบต.เฉลียง 
 

เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 
และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  

 
 

ก่อสร้างห้อง 
จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ก่อสร้าง ตามแบบที ่

อบต.กำหนด 
 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ได้รับ
การจัดเก็บ

และดูแลรักษา 

การเก็บรักษาเป็น
ระเบียบและ
สะดวกแก่การ

ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมห้องจัดเก็บวัสดุ  
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
อบต.เฉลียง 
 
 

เพ่ือใช้ในการจัด 
เก็บวัสดุ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง และ 
ต่อเติมห้อง
จัดเก็บวัสดุ  

กองการศึกษา  
ตามแบบที ่อบต.

กำหนด  

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของวัสดุ 
ได้รับการ

จัดเก็บ และ
ดูแลรักษา 

การเก็บรักษา
เป็นระเบียบ

และสะดวกแก่
การให้บริการ

ประชาชน 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
เฉลียง สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 2 ขวบ 

เพ่ือรองรับปริมาณ
เด็กปฐมวัยที่เพ่ิมข้ึน 
และสอดคล้องตาม

มาตรการป้องโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

ต่อเติมอาคาร 
ศพด. สำหรับเด็ก 
2 ขวบ จำนวน 1 
ห้อง ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด 

 

500,000 - - - - ร้อยละ 90 
ของจำนวน
เด็กปฐมวัยมี
ห้องเรียน

เพียงพอและ
ปลอดภัย 

เด็กปฐมวัย
ได้รับปลอดภัย
จากการแพร่

ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 
(COVID-19) 

 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารป้อม
ยาม อบต.เฉลียง  

เพ่ือเฝ้าระวัง 
รักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการและกรณีเกิด

เหตุสาธารณภัย 

ปรับปรุง และต่อ
เติมอาคารป้อมยาม 
และก่อสร้างห้องน้ำ 

จำนวน 1 งาน 
ตามแบบท่ี อบต. 

กำหนด 
 
 

300,000 - - - - ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ได้รับการดูแล
รักษาอย่าง
ปลอดภัย 

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
ดูแลรักษาอย่าง

ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถกระเช้า 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  

เพ่ือให้มีสถานที่ 
ใช้ในการจอดรถ  

และเก็บรักษาอย่าง
ปลอดภัย 

 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
กระเช้า พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 100 ตร.
ม. ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

 
 

500,000 - - - - รถกระเช้า
ได้รับการดูแล
รักษาอย่าง
ปลอดภัย 

รถกระเช้าของ 
อบต.เฉลียง มีโรง
จอดรถและเก็บ

รักษาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือใช้เป็น
อาคารรองรับ
ประชาชนและ 

ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  

ชั้นเดียว  
จำนวน 1 หลัง 

บริเวณองค์ 
การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียง 
ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด  
 
 
 

 

495,000     ร้อยละ 80
ของจำนวน
ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

มีอาคาร
รองรับ

ประชาชน 
หรือผู้มา
ติดต่อ

ราชการ 

กองช่าง 

รวม  65  โครงการ 11,022,680 12,149,820 14,538,120 7,530,200 3,141,490 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดบริเวณสี่แยกหน้า 
รพ.สต.เฉลียง หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 

เพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว และลด
ปัญหาอุบัติเหตุจาก

การจราจร  

ติดต้ังระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV : Closed 

Circuit 
Television) 
จำนวน 5 จุด 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

 

100,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ลดปัญหาจราจร
ประชาชน 
มีความ

ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

สำนักปลัด 

2 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียน 
และหมู่บ้านในเขต
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา 

เสพติดในเยาวชน
และประชาชนใน
ตำบลขนงฌลียง 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ 
ยาเสพติดให้แก่ 
เด็กและเยาวชน

ตำบลเฉลียง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

ปัญหายาเสพติด
ในเด็กและ

เยาวชนลดลง 

สำนักปลัด 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๐๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือให้ความรู้ 
และความเข้าใจ 
สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น 
เมื่อเกิดอัคคีภัย 

  

ฝึกอบรมความรู้
ให้แก่พนักงาน 

พนักงาจ้าง และ
พนักงานจ้าง
ทั่วไป อบต.

เฉลียง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ มี

ความรู้และทักษะ
ในการป้องกัน 
และบรรเทา 

สาธารณภัย อัน
เกิดจากอัคคีภัย 

 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

4 โครงการการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง

ถนนให้กับ
ประชาชน 

ตำบลเฉลียง 
 

ฝึกอบรมความรู้ 
ให้แก่ประชาชน 

ตำบลเฉลียง 
จำนวน 30 คน 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน 
มีวินัยจราจร 
และช่วยลด

อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

เพ่ือให้ความรู้ 
และความเข้าใจ 
ในสถานการณ์ 
เมื่อเกิดอัคคีภัย  

ฝึกอบรมความรู้
ให้แก่ประชาชน

ตำบลเฉลียง 
จำนวน 60 คน  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้และทักษะ

ในการป้องกัน 
และบรรเทา 

สาธารณภัย อัน
เกิดจากอัคคีภัย 

 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

6 โครงการอบรมทบทวน
ความรู้ให้แก่าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ตำบลเฉลียง 

เพ่ือให้สมาชิก  
อปพร. ได้รับ 

ความรู้ ระเบียบ 
ใหม ่ๆ ที่จะนำไป 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ให้แก่
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนตำบลเฉลียง 
จำนวน 60 คน 

 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

ถูกต้องตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือประชาชน 
ในสถานการณ์ภัย
พิบัติและผู้ประสบ 
สาธารณภัยอื่น ๆ 

 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ 

ประสบภัยพิบัติ  
ทั้งอัคคีภัย  

วาตภัย อุทกภัย
และภัยพิบัติอ่ืน ๆ 

 
 

ประชาชนผู้
ประสบสาธารณ
ภัยในเขตพ้ืนที่
ตำบลเฉลียง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90
ของจำนวน
ผู้ประสบภัย 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ที่ประสบภัย
พิบัติ ทั้งอัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย 
และสาธารณภัย 
อ่ืน ๆ ได้รับการ

ช่วยเหลือ 
มากยิ่งขึ้น 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

8 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้าน
การเกษตร 

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจาก      
สาธารณภัยโรค
ระบาด ภัยแล้ง 

และภัยพิบัติอ่ืน ๆ 

 

เกษตรกรผู้ในเขต
พ้ืนทีต่ำบลเฉลียง
ทีป่ระสบสาธารณ

ภัยภัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90
เกษตรกร 

ที่ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกร 
ที่ประสบภัย 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
มากยิ่งขึ้น 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกทักษะ
ลอยตัวป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ป้องกันและลดอัตรา
การเสียชีวิตจาการ

จมน้ำในเด็ก 

ฝึกอบรมทักษะความรู้
ให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบล
เฉลียง อายุตั้งแต่ 7 ปี
ขึ้นไป จำนวน 60 คน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

อัตราการเสีย 
ชีวิตจากการ 
จมน้ำในเด็ก 
ลดน้อยลง 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

10 โครงการเฝ้าระวัง 7 
วันอันตรายในช่วง
เทศกาลสำคัญต่าง ๆ 
(เทศกาลปีใหม่) 

เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียจากปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ 
 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
ที่ลดลง 

อุบัติเหตุบน 
ท้องถนน
ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 
ลดน้อยลง 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

11 โครงการเฝ้าระวัง  
7 วันอันตรายในช่วง
เทศกาลสำคัญต่าง ๆ  
(เทศกาลสงกรานต์) 

เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียจากปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
ที่ลดลง 

อุบัติเหตุบน 
ท้องถนนใน 
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
ลดน้อยลง 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการฝึกซ้อม
แผนอพยพหนี
ไฟให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ในการอพยพหนีไฟ 

และทักษะใน 
การแจ้งเตือนภัย  
การติดต่อสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย  
ครผูู้ดูแลเด็ก  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้
ในการป้องกัน

อัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ 

 

เด็กมีความรู้
และทักษะใน
การป้องกัน

อัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการป้องกัน
เด็กจมน้ำ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือสร้างทักษะให้กับ
เด็กในการช่วยเหลือ
ตนเองและป้องกัน
ปัญหาเด็กเสียชีวิต

จากการจมน้ำ 

เด็กปฐมวัย  
อายุ 2 – 5 ปี 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบล
เฉลลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของเด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง 

รอดจากการ
เสียชีวิตจากการ

จมน้ำได้ 
 

ลดปัญหาจาก
การเสียชีวิตใน
เด็กจากการ

จมน้ำได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  13  โครงการ 996,000 896,000 896,000 896,000 896,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ
ด้านการจัด
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ ครผูู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบวน
การการจัดการศึกษา 

 
 

ครผูู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
ของบุคลากร 
ทางการศึกษา

ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้

ไปใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็กบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มี 
ทักษะเป็นมืออาชีพ 

จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทาง 
การศึกษา เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม

ที่เก่ียวข้อง  
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของบุคลากร 
ทางการศึกษา

ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้

ไปใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กได้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย  
ครผูู้ดูแลเด็ก  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
เด็กปฐมวัย 
ได้รับการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้โดยตรง 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการการ

เรียนรู้ที่ดีและได้รับ
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และ
สติปัญญา 

 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริม
ผลิตสื่อการเรียน
การสอน  

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กในการใช้สื่อ
นวัตกรรม ทำให้เด็ก

ได้รับประสบการณ์ตรง 

ครผูู้ดูแลเด็ก  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
เด็กปฐมวัย 

ได้ใช้สื่อนวัตกรรม 
ทำให้เด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีสื่อ
นวัตกรรมที่ 

เอ้ือต่อการจัด 
ประสบการณ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์

ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความ

หลากหลาย  

เด็กปฐมวัย  
3 -5 ปี  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของเด็กเกิดการ

เรียนรู้จาก
การศึกษานอก

สถานที่ 

เด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรงได้รู้จักสถานที่

สำคัญ 
ในชุมชน 

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้เด็ก 
ก่อนวัยเรียน 

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
ให้เด็กเกิดการ

เจริญเติบโตและ 
มีพัฒนาการ 

อย่างเหมาะสม 

เด็กปฐมวัย  
3 -5 ปี  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของเด็กได้มี
พัฒนาการ 

อย่างเหมาะสม 

เด็กมีประสบการณ์
และจะช่วยให้เด็ก

เกิดการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการ
อย่างเหมาะสม 

 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดหา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนบ้านเฉลียง  
(คุรุราษฎร์บำรุง) 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านเฉลียง  

(คุรุราษฎร์บำรุง) 
เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มแีหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียน 
 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านเฉลียง  

(คุรุราษฎร์บำรุง) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของนักเรียน 
ได้การศึกษา
ค้นคว้านจาก
แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้

เพ่ือให้นักเรียน
ศึกษา ค้นคว้า
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดหา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านทุ่งแขวน 

เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มแีหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียน 
 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านทุ่งแขวน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
ได้การศึกษา
ค้นคว้านจาก
แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้

เพ่ือให้นักเรียน
ศึกษา ค้นคว้า
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจัดหา
แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน
บ้านหนองหว้า - 
ดอนตะเกียด 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านหนองหว้า – 

ดอนตะเกียด เพ่ือให้
นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 

 

อุดหนุน
โรงเรียน 

บ้านหนองหว้า 
- ดอนตะเกียด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
ได้การศึกษา
ค้นคว้านจาก
แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนมี
แหล่งศึกษา
เรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนศึกษา 
ค้นคว้าทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบล
เฉลียง 

เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง อัตรา 
7.37 บาท/คน/วัน 
จำนวน 260 วัน 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 
ที่ อปท.จัดตั้ง
ขึ้นเองและรับ
ถ่ายโอนภารกิจ 

172,800 182,400 192,000 201,600 211,200 ร้อยละ 100 
ของเด็ก

ปฐมวัยได้รับ
อาหารเสริม 

(นม) 

ศพด. 
ตำบลเฉลียง 
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

อย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนเด็ก 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๑๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการสนบัสนนุ 
อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู ่
ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.เฉลียง 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ที่อยู่ใน
เขตบผิดชอบของ 
อบต.เฉลียง อัตรา 
7.37 บาท/คน/วัน 
จำนวน 260 วัน  

 

เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - 
ป.6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
ที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของ 
อบต.เฉลียง 

1,564,800 1,593,600 1,632,000 1,680,000 1,699,200 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
อาหารเสริม 

(นม) 

โรงเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) อย่าง
เพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนบัสนนุ
อาหารกลางวัน 
ให้แก่โรงเรียน 
สังกัด สพฐ.ที่อยู ่
ในเขตรับผิดชอบ 
ของ อบต.เฉลียง 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
เฉลียง อัตรามื้อละ 
21 บาท/คน/วัน 
จำนวน 200 วัน 

เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - 
ป.6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
ที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของ 
อบต.เฉลียง  

 

3,423,000 3,486,000 3,570,000 3,675,000 3,717,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ

อาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนได ้
รับอาหาร
กลางวัน 

อย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนเด็ก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบล
เฉลียง 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. 

ตำบลเฉลียง อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน/วัน 

จำนวน 245 วัน 
 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 
ที่ อปท.จัดตั้ง
ขึ้นเองและรับ
ถ่ายโอนภารกิจ 

463,050 488,775 514,500 540,225 565,950 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ

อาหาร
กลางวัน 

ศพด. 
ตำบลเฉลียง 
ได้รับอาหาร

กลางวัน อย่าง
เพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 

เพ่ือสนับสนุนค่าจัด 
การเรียนการสอน

สำหรับเด็กอายุ 2 – 5 
ปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียงอัตรา
คนละ 1,700บาท/ปี 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 
ที่ อปท.จัดตั้ง
ขึ้นเองและรับ
ถ่ายโอนภารกิจ 

153,000 161,500 170,000 178,500 187,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
การสนับสนุน
ค่ารจัดการ

เรียนการสอน 

ศพด. 
ตำบลเฉลียง 

ได้รับค่า
จัดการเรียน

การสอนอย่าง
เพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าหนังสือเรียน
ให้แก่เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือสนับสนุนค่า
หนังสือสำหรับเด็ก
อายุ 3 – 5 ปี ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง อัตรา
คนละ 200บาท/ปี 

 

เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.ตำบลเฉลียง 
ที่ อปท.จัดตั้งขึ้น
เองและรับถ่าย

โอนภารกิจ 

18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
การสนับสนุน 

ค่าหนังสือเรียน 

ศพด. 
ตำบลเฉลียง 
ได้รับการ

สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 
อย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3 
– 5 ปี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลเฉลียง อัตรา
คนละ 200บาท/ปี 

 

เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.ตำบลเฉลียง 
ที่ อปท.จัดตั้งขึ้น
เองและรับถ่าย

โอนภารกิจ 

18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
การสนับสนุน 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

ศพด. 
ตำบลเฉลียง 
ได้รับการ

สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ

อย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก่เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพื่อสนับสนุน 
ค่าเครื่องแบบ

นักเรียนสำหรับ 
เด็กอายุ 3–5 ปี 
ของ ศพด.ตำบล
เฉลียง อัตราคน 
ละ 300 บาท/ป ี

 

เด็กปฐมวัย 
ใน ศพด.ตำบล
เฉลียง ที่ อปท.
จัดตั้งขึ้นเอง

และรับถ่ายโอน
ภารกิจ 

27,000 28,500 30,000 31,500 33,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
การสนับสนนุ 

ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน 

ศพด.ตำบล
เฉลียง ได้รับ 
การสนับสนนุ 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนอย่าง
เพียงพอต่อ 
จำนวนเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการสนับสนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้แก่เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพื่อสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน สำหรับเด็ก
อายุ 3–5 ปี ของ
ศพด.ตำบลเฉลียง 
อัตราคนละ 430 

บาท/ป ี
 

เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.ตำบล

เฉลียง ที่ อปท.
จัดตั้งขึ้นเอง

และรับถ่ายโอน
ภารกิจ 

27,000 28,500 30,000 31,500 33,000 ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
การสนับสนนุ 
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

ศพด.ตำบล
เฉลียง ได้รับ 
การสนับสนนุ 
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 
ต่อจำนวนเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  18  โครงการ 6,356,650 6,497,275 6,668,500 6,870,325 6,980,350 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตรวจหา
สารพิษและสารเคมี
ตกค้างในร่างกาย 
ให้แก่เกษตรกร และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ตำบลเฉลียง 

เพ่ือให้เกษตรกรและ
ประชาชนที่มีความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชในการประกอบ
อาชีพได้รับการตรวจคัด
กรองหาสารเคมีในเลือด 

 

เกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นท่ี
ของ อบต.เฉลียง 
ที่มีความเสี่ยงจาก

การใช้สารเคมี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน 
ได้รับการตรวจ 
หาสารพิษและ
สารเคมีตกค้าง 

ในร่างกาย 

ประชาชนมี
ความลอดภัย 

ในการ
ประกอบ 
อาชีพ 

สำนักปลัดฯ 

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมให้ความเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดและการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

อบรมให้ความรู้
แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

ประจำหมู่บ้าน
(อสม.) และ

ประชาชนชนใน
พ้ืนที่ตำบลเฉลียง 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

มีจำนวนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัดฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอัตราการเสี่ยง
ต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

อบรมอาสาพัฒนา 
ปศุสัตว์ประจำ

หมู่บ้าน พร้อมทั้ง 
จัดซื้อยาคุม และ
วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ลดความเสี่ยง
ในการเป็นโรค

สุนัขบ้าใน
ตำบลเฉลียง 

สำนักปลัดฯ 

4 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย

มะเร็งเต้านม 

อบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ตำบล 

เฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม
ลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ

เข้าใจและรู้จัก
การป้องกัน

การโรคมะเร็ง
เต้านม 

 
 

สำนักปลัดฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค 

พิษสุนัขบ้าในเขต
พ้ืนที่ตำบลฉียง 

ดำเนินการฉีด
วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตำบลเฉลียง 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90  
ของจำนวนสัตว์ 
ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชาน 
และสัตว์ปลอด
ปลอดจากโรค 
พิษสุนัขบ้า

เพ่ิมข้ึน 
 
 

สำนักปลัดฯ 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการของเด็ก
และการป้องกัน
โรคติดต่อให้แก่ผู้ 
ปกครองเด็กปฐมวัย 
ศพด.เฉลียง 
 
 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการ

พัฒนาการของ
เด็ก การดูแล และ
เฝ้าระวังป้องกัน

โรคติดต่อใน 
เด็กปฐมวัย 

ผู้ปกครอง 
เด็กปฐมวัย ศพด.

เฉลียง และ
ประชาชนใน

พ้ืนที่ตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า 
ร่วมโครงการ 

 

เด็กปลอดภัย
และได้รับการ
ดูแล ป้องกัน
จากโรคติดต่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

เพ่ือให้ความรู้ใน 
การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเอง
เรื่องโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

2019  
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  

ใน ศพด.เฉลียง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของเด็กปฐมวัย 

ศพด.เฉลียง 
ได้รับความ

ปลอด ภัยจาก
โรคติดเชื้อฯ 

เด็ก ครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษามี

ความ รู้ในการ
ดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยใน
ช่องปากและฟัน 
เด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ 
ปกครองเด็กปฐมวัย 
ศพด.ฉลียง 
 

เพ่ือลดหรือยับยั้ง 
อัตราเพิ่มของโรค 
ฟันน้ำนมผุของ

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเฉลียง 

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ศพด.
เฉลียง และ
ประชาชน 

ตำบลเฉลียง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน 
เด็กปฐมวัย 
มีฟันผุลดลง 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยในช่อง
ปากและฟัน 

ที่ดีและมีฟันผุ
ลดลง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  8  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทย  
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้ 

ด้อยโอกาส หรือ 
ผู้ยากไร้ ยากจน
ให้มีที่อยู่อาศัย
มั่นคงแข็งแรง 

  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยให้กับ

ผู้ด้อยโอกาส  
หรือผู้ยากไร้ 

ยากจน  
ตำบลเฉลียง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

มีความพึง
พอใจ และมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน  

ผู้ด้อยโอกาสหรือ
ผู้ยากไร้ ยากจน
ได้มีที่อยู่อาศัย
มั่นคง ปลอดภัย
และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ 
ผู้พิการ 

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ของผู้พิการให้ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี ช่วยเหลือ

ตนเองได้ 
 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้พิการใน
เขตพ้ืนที่ตำบล

เฉลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ของจำนวนผู้
พิการที่ได้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ลดความเลื่อมล้ำ
ด้านสังคมของ 

ผู้พิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

สำนักปลัด 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลและ
แก้ปัญหาสุขภาพ

ด้วยตนเองได้ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ

ในเขตพ้ืนที่ 
ตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ของจำนวน 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ลดความเลื่อมล้ำ
ด้านสังคมและ

ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน 
 

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์
และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของ 
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้เรื่อง

เพศสัมพันธ์และ
การป้องกัน

โรคติดต่อแก่เด็ก
และเยาวชน 

 
 

จัดการอบรม 
ให้ความรู้แก่เด็ก

และเยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนรู้จัก
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอัน
ควรมากข้ึน 

เด็กและเยาวชน
รู้จักการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควร 

สำนักปลัด 

รวม  4  โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๒๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น  
ภายในบริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเฉลียง 

เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการทาง 
ด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

ให้กับเด็ก 
 

ก่อสร้างสนาม 
เด็กเล่น ศพด.
ตำบลเฉลียง 

จำนวน 1 งาน  
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด   

- 200,000 - - - ร้อยละ 80  
ของเด็กได้รับ
พัฒนาการ
อย่างถูกวิธี  

 

เด็กได้รับ 
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 

สังคม 
สติปัญญา 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือให้ ศพด.
ตำบลเฉลียง 
มีภูมิทัศน์ท่ี

เหมาะสมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กตำบลเฉลียง 
จำนวน 1 งาน 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของสภาพภูมิ
ทัศน์ ศพด.
ตำบลเฉลียง 
เกิดความ
สวยงาม  

 

เด็กมีสถานที่ 
ในการเรียนที่
เหมาะสมแก่

การเรียนรู้และ
การมีพัฒนาการ

ของเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ทำ

กิจกรรมร่วมกัน  

ผู้สูงอายุ 
ตำบลเฉลียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ทำให้ความรัก
ความสามัคคี 
และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี

ความสุข 
 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

2 โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
และประชาชนทั่วไป
ของตำบลเฉลียง 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาทักษะ

อาชีพให้เกิดการ
เรียนรู้และ

สามารถพ่ึงพา
ตนเองและเพ่ิม

รายได้ 
 

กลุ่มแม่บ้าน 
และประชาชน
ทั่วไปตำบล

เฉลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เกิดการ
รวมกลุ่มในการ
ประอาชีพ สร้าง
ความสามัคคี

และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
อาชีพเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมด้านอาชีพ
แก่กลุ่มแม่บ้าน
ตำบลเฉลียง 
 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
และทักษะในการ

ประกอบอาชีพเป็น
การเพ่ิมรายได ้และ

ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน
กลุ่มแม่บ้าน 

และประชาชน
ทั่วไปตำบล

เฉลียง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชน
สามารถพ่ึงพา
ตนเองและ 
เพ่ิมรายได้ 
ในรัวเรือน 

 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

4 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
นำกิจกรรมต่าง ๆ 

ในชุมชน และ
กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอายุ 
 

กิจกรรม
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้สูงอายุรู้สึกมี
คุณค่าใน

ชุมชน และ
สามารถดูแล
ตนเองได้ทั้ง
ทางร่างกาย
และจิตใจ 

 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม 
ให้ความรู้และ
บทบาทของพ่อ
แม่ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้ความรู้ใน 
การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง 

และเพ่ือให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  

 

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ 

พ่อแม่
ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป

ตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้ปกครองมีความรู้
และเข้าใจในการ

อบรมเลี้ยงดูลูกเด็ก
มีพัฒนาการดี  

 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะในการใช้ชีวิต
และเกิดกระบวนการ
แก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่ายแกนนำเด็ก

และเยาวชน 
 

กิจกรรมส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล

เฉลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจการ 

ป้องกันและแก้ไข
ความรุนแรงและ
ปัญหาเสี่ยงในเด็ก

และเยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
เสริมทักษะอาชีพ
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนตำบล
เฉลียง  

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้

เกี่ยวกับอาชีพเสริม 
ที่สามารถเพ่ิมพูน

รายได้ให้ครอบครัว 

ฝึกอบรมเสริม
ทักษะอาชีพ
ให้แก่เด็ก 

และเยาวชน
ตำบลเฉลียง  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

เด็กและเยาวชน 
มีความรู้ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือให้ตระหนักใน
การสร้างสุขภาวะ
ทางจิต สุขภาวะ 
ทางสังคม โดยใช้
หลักธรรมเป็น

เครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ให้แก่เด็ก 

และเยาวชน
ตำบลเฉลียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน  
ได้ทำความดี ไม่

เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข และสิ่ง
เสพติด สร้างพลัง
ในการลด ละ เลิก 
อบายมุขท้ังหลาย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  8  โครงการ 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันแม่
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้แสดง

ความกตัญญูกตเวที 
และระลึกถึง

พระคุณของแม่ 

คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 

ศพด.ตำบลเฉลียง
คร ูผู้ปกครอง 

ประชาชนที่สนใจ 
และเด็กปฐมวัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กได้แสดงความ
กตัญญู ระลึกถึง

พระคุณของแม่และ
เกิดความ สัมพันธ์อันดี
ระหว่างครผูู้ปกครอง 

และเดก็ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 

เยาวชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท สิทธิหน้าที่

ของตนเอง 

คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 

ศพด.ตำบลเฉลียง
คร ูผู้ปกครอง 

ประชาชนที่สนใจ 
และเด็กปฐมวัย 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กกล้าคิด กล้าทำ
ในทางสร้างสรรค์ 

เป็นประโยชน์ และ 
มีส่วนร่วม 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์
อำเภอครบุรี 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้มกีิจกรรม 

เคลื่อนไหวร่างกาย 
เพ่ือสร้างสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์  

เด็กปฐมวัย ศพด.
ตำบลเฉลียง เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์
อำเภอครบุรี 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กมีความ 
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างเด็ก

ปฐมวัยและครู
ผู้ดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการวัน 
ลอยกระทง 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณี และ

อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนตำบล
เฉลียง และพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้เข้า
ร่วมกิจกรรม  

 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ได้ร่วมกันฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์และ

สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม
อันดีของไทย 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้และเข้าใจ
ความหมายในวัน
สำคัญทางศาสนา  
และเพ่ือส่งเสริม 

การอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

 

คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการ  

ศพด.ตำบลเฉลียง 
ครูผู้ดูแลเด็ก  

เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง 
ประชาชนที่สนใจ 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กได้ทำ
กิจกรรมที่
หลากหลาย 
และสร้าง

ความสัมพนัธ์ 
ที่ดีร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพ่ือสืบสานประเพณี 
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  

ประชาชนตำบลเฉลียง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่าและ

ความสำคัญของ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
เทิดทูนวีรกรรม 
ท้าวสุรนารี 
องค์ประจำ
อำเภอครบุรี 

เพ่ือเทิดทูน
วีรกรรมและรำลึก
ถึงคุณงามความดี
ท่านท้าวสุรนารี  

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน

ตำบล พนักงาน
จ้าง ประชาชน
ตำบลเฉลียง  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชนได้
ระลึกถึงและ

เห็นคุณค่าของ
ความเป็นชาติ

ไทย สร้างความ
รักความสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการอยู่ปริวาส
กรรมวัดสุวรรณ
บรรณพต 

เพ่ือประชาชน 
ได้มีโอกาสร่วม
ทำบุญบำเพ็ญ
กุศลสมาทาน 
รักษาศีลเจริญ

ภาวนา 
 

พระภิกษุ 
สามเณร และ
พุทธศาสนิกชน 
เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วม

ทำบุญบำเพ็ญ
กุศลสมาทาน 
รักษาศีลเจริญ

ภาวนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล
ท่าฉลอมขึ้นเป็น

สุขาภิบาลหัวเมืองนอก
มลฑณกรุงเทพฯ แห่ง
แรกของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

พ.ศ. 2448 (ร.ศ.124) 
อันเป็นปฐมบทแห่งการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  
อบต.เฉลียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงาน
จ้างได้ตระหนักถึง

บทบาทของตนเองใน
การให้บริการ

ประชาชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๓๙ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการวัน
สำคัญของชาติ 

เพ่ือให้ประชาชน 
รู้จักและอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัน
สำคัญของชาติ 

 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ 

วันสำคัญต่าง ๆ 
ของชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
และประชาชน
ตำบลเฉลียง  

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และปลูกฝังจิตสำนึก
ในการออกกำลังกาย

และสร้างความ
สามัคคีและมีน้ำใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภัยให้เกิดขึ้น 
ในชุมชน 

 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย เพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 
สร้างภูมิคุ้มกันโรค

และภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๐ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ To Be 
Number One 

เพ่ือสนับสนุน 
เยาวชนได้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ และเสริม 

สร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย

ให้แก่เด็ก 
เยาวชนและ

ประชาชนตำบล
เฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีจิต 
สำนึกต่อการ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬา 

เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มคีวาม 

สามารถทางด้านกีฬา 
ที่สูงขึ้น และเพ่ือ

ส่งเสริมให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดี 

 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้าน

กีฬาให้แก่เด็ก 
เยาวชนและ

ประชาชนตำบล
เฉลียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 

อารมณ ์และจิตใจ 
และสร้างความ 
เป็นเลิศทางกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  13  โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๑ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร
และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและ
ประชาชนได้รับ

ความรู้ และนำมา
ปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

เกษตรกร
คณะกรรมการ

กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม และ
ประชาชนในพื้นท่ี

ตำบลเฉลียง   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เกษตรกรและ
ประชาชนได้รับ

ความรู้ และนำมา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ

ตนเองและชุมชน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การ
จัดการศัตรูพืช
ให้แก่เกษตรกร
และประชาชน
ตำบลเฉลียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและ

ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจใน
การควบคุมโรคและ

แมลงศัตรูพืช 
 

เกษตรกร
คณะกรรมการ

กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม และ
ประชาชนในพื้นท่ี

ตำบลเฉลียง   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เกษตรกร และ
ประชาชน

สามารถนำความรู้
มาใช้ในการ

ควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืชได้ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  2  โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๒ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
ทำนบกักเก็บน้ำ
บริเวณท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ทุ่งทำเล
เลี้ยงสัตว์ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้เพ่ือ
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

 

ขุดลอกทำนบกักเก็บน้ำ  
กว้าง 10.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  

ลึก 3.00 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

 

- - - 50,000 - ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นบริเวณคลอง 
ลำราก 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้เพ่ือ
การเกษตรได้
ตลอดทั้งปี  

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
บริเวณคลองลำราก  
ตามแบบชลประทาน

กำหนด 
 

- - 50,000 - - ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

3 โครงการขุดลอก 
ฝายคลองคาย หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด 

เพ่ือกักเก็บน้ำ 
สำหรับใช้ 

ในการเกษตร 
ได้ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกฝายคลองคาย   
กว้าง 40 เมตร ยาว 

180 เมตร ลึก 4 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๓ 
  
  

แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก 
สระขาว หมู่ที่ 8  
บ้านโคกกรวด 

เพ่ือกักเก็บน้ำ 
สำหรับใช้ 

ในการเกษตร 
ได้ตลอดทั้งปี 

 

ขุดลอกสระขาว  
จำนวน 1 งาน  

ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ำเพ่ือใช้ 
ในารเกษตร 

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
ทำนบกั้นน้ำ 
หลังป่าช้า หมู่ 9 
บ้านคลองสำราญ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ 
สำหรับใช้ 

ในการเกษตร 
ได้ตลอดทั้งปี 

ดำเนินการถมดิน 
(บดอัดแน่น)  

กว้าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 600.๐๐ ตร.ม.

ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
 

445,100 - - - - ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

จำนวน  5  โครงการ 445,100  - 50,000 350,000 200,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๔ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจิตอาสา 
เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ 

เพ่ือสร้างความ 
สมัครสมาน สามัคคีของ
ชุมชนในการทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชน
ต่าง ๆ ให้มีความเจริญ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชนอย่างถาวร 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานจ้าง อบต.
เฉลียง ผู้นำชุมชน 
และประชาชนผู้มี 
จิตอาสาเข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความสมัคร

สมาน สามัคคี
และมีจิตสำนึก

ในการทำ
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน และ

สังคมส่วนรวม 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม  1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๕ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคลอง
สวยน้ำใส ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างจิตสำนึก 
ในการรักษา
ผลประโยชน์

ร่วมกันบำรุงรักษา
ความสะอาดแม่น้ำ 

ลำคลอง 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง 
อบต.เฉลียง ผู้นำชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่

ร่วมกันจัดเก็บขยะ 
มูลฝอย และวัชพืช 

ในแหล่งน้ำ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ลดปัญหาทางระบาย
น้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป็นการคืนธรรมชาติ 
ให้เป็นตำบลน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 

อบต.เฉลียง 

2 โครงการปลูก
ต้นไม้ในวัน
สำคัญของชาติ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก 
ในการร่วมกิจกรรม
และชุมชนในพื้นที่
ให้เห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน 

พนักงานจ้าง อบต.เฉลียง 
ผู้นำชุมชน และประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ทรัพยากรป่าไม้ 
ได้รับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู เป็นการเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวและช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 

อบต.เฉลียง 

รวม  2  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๖ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมขีดความสามารถ
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ผู้นำ
ชุมชนตำบลเฉลียง 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดได้เพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและ 

จริยธรรม และหลัก
ในปฏิบัติราชการ 

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน

ตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้นำชุมชน
ตำบลเฉลียง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

การปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง

ประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ

มากยิ่งขึ้น  
 

สำนักปลัด 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ในชีวิตประจำวันแก่
ประชาชน 

เพ่ือให้มีความรู้แก่
ประชาชน และ

นำไปเป็นแนวทาง
หรือนำไปใช้ใน 

การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

 

จัดการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ 
ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป
ของตำบลเฉลียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

สามารถนำไป
เป็นแนวทาง
หรือใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
ประจำวันได้ 

สำนักปลัด  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๗ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและ 
เพ่ิมศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร  
อบต.เฉลียง 

เพ่ือให้บุคลากรอบต.
เฉลียง ได้รับ 

การพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะและ

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ
ในการปฏิบัติราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน

ส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  
อบต.เฉลียง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

บุคลากร  
มีทัศนคติ และ
เกิดวิสัยทัศน์ใน

การร่วมกัน
แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ การ
จัดทำหรือปรับปรุง

ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 

ส่งพนักงานส่วน
ตำบลเฉลียงที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง

เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนา 

การจัดเก็บและ
การบริหาร

จัดการรายได้มี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองคลัง 
 

รวม  4  โครงการ 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๘ 
  
  

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่ 

เพ่ือส่งเสริมและ
การบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการกับ
ประชาชนในการ
รับทราบและหา
แนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  
ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องผู้นำชุมชน
และประชาชน 
ตำบลเฉลียง 

 
 
 
 
 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพอใจ 

หน่วยงานของ
รัฐได้รับทราบ
ปัญหา และ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
รับบริการ 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม  1   โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๔๙ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล)์ 
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ 
และชุดควบคุม จำนวน 2 จุด 
  

เพื่อใช้ในการ
ผลิตนำ้ประปา  
และลดตน้ทุน 
ในการผลิต
น้ำประปา 

ติดตั้งระบบผลติไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ประปา

หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 2 จุด  

- - 506,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

ลดต้นทนุ 
ในการผลิต 

น้ำประปาและ
เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน 

อบต.เฉลียง 

2 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล)์ 
ระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโกรก 
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า พร้อม
อุปกรณ์และชุดควบคุม  
จำนวน 1 จุด  
 

เพื่อใช้ในการ
ผลิตนำ้ประปา  
และลดตน้ทุน 
ในการผลิต
น้ำประปา 

ติดตั้งระบบผลติไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ประปา
หมู่บ้าน สถานโีกรก  

พร้อมอุปกรณ์ และชุด
ควบคุม จำนวน 1 จุด 

 253,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

ลดต้นทนุ 
ในการผลิต 

น้ำประปาและ
เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๐ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงเก็บน้ำ ประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า 

เพ่ือใช้เก็บ
น้ำประปาให้
ประชาชนไดมี้
น้ำสำหรับใช้
ในการอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

 
 

ก่อสร้างหอถังสูง
ขนาด ๑๐ ลบ.ม.  
(ถังไฟเบอร์กลาส  
๔ ลูก) ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด   

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ

ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

4 โครงการขยายเขต 
ท่อประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 3  
บ้านหนองหว้า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตวางท่อ
เมนต์ประปา ภายใน
หมู่บ้านยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

 
 

- - 243,900 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค

บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๑ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งระบบ
กรองน้ำประปา
หมู่บ้าน หมู่ 3  
บ้านหนองหว้า 

เพ่ือแก้ปัญหา 
น้ำกร่อย น้ำเค็ม 
และน้ำกระด้าง
ก่อนเข้าสู่ระบบ

ประปา 

ติดตั้งระบบ 
กรองน้ำ พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ 
และระบบควบคุม 
จำนวน 1 ระบบ 

 
 

- - 495,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด สำหรับ

ใช้ในการ 
อุปโภค บริโภค
อย่างปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

6 
 

โครงการก่อสร้าง 
ซุ้มประตูโครงเหล็ก 
ทางเข้าหมู่บ้าน  
หมู่ 4 บ้านเฉลียงโคก 

เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเข้า

หมู่บ้าน  
ให้ดูสวยงาม  

ก่อสร้างซุ้ม 
ประตูโครงเหล็ก  
จำนวน 3 จุด  

ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

- - - - 724,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ทางเข้าหมู่บ้าน
มีสภาพภูมิทัศน์ 
ดูสวยงาม และ 
สะดวกต่อการ
เดินทางเข้า

หมู่บ้าน 
 
 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๒ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ทาง 
เข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 

เพ่ือใช้ในการ 
บอกชื่อ และ
ตำแหน่งของ

หมู่บ้าน 

ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ทางเข้าหมู่บ้าน  
โครงสร้างเหล็ก 
จำนวน 3 จุด  

ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

 

- - - - 330,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถบอก
ตำแหน่ง และ
ชื่อของหมู่บ้าน 
สะดวกต่อการ
เดินทางเข้า

หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

8 โครงการก่อสร้าง
บันไดทางขึ้นลงวัด
เขาถ้ำวัวแดง หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 
 

เพ่ือความะดวก
ในการขึ้นลง 
และเป็นการ
ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของ
ตำบลเฉลียง 

ก่อสร้างบันไดขึ้นลง  
กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร 

พร้อมราวจับ  
ตามแบบที ่อบต.

กำหนด 
 

148,800 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การข้ึนลง และ
มีผู้มาท่องเที่ยว

มากขึ้น 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๓ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ศูนยท์ีพั่กคนชรา  
ตำบลเฉลียง หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 
 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ในการ

จัดกิจกรรมและ
ดูแลผู้สูงอายุ
และคนชรา 

ก่อสร้างอาคาร 
ศูนยท์ี่พักคนชรา 
จำนวน 1 หลัง 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

 

- - - - 1,100,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ผู้สูงอายุ คนชรา
ไดใ้ช้เป็นที่พัก
และสถานที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

อบต.เฉลียง 

10 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล หมู่ 4 
บ้านเฉลียงโคก 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน

ได้ออกกำลัง
กายห่างไกล 

ยาเสพติด 

ก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล กว้าง 30 ม. 
ยาว 50 ม. หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,500 
ตร.ม. พร้อมติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
รอบสนาม ตามแบบที ่

อบต.กำหนด 
 

- - - 891,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน 

มีสถานที่ 
ออกกำลังกาย 

และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๔ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตท่อ
ประปาและปรับปรุง 
ระบบกรองน้ำประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านโคกแขวน 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี 
ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตวางท่อ
น้ำประปา ความยาว 

500.00 เมตร 
ปรับปรุงระบบกรอง

น้ำประปา 
 

- 220,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

12 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล์) 
เพ่ือผลิตน้ำประปา หมู่ 5 
บ้านโคกแขวน บริเวณ
บ้านนายบุญเรือง  
เลิศกระโทก 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ พร้อม
ติดตั้งระบบผลติไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน 1 จดุ 
 
 

- - 508,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๕ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 

เพ่ือให้
ประชาชนไดมี้
น้ำสำหรับใช้ใน

การอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน พร้อม

อุปกรณ์ ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด   

-  1,219,900 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 
 

อบต.เฉลียง 

14 โครงการปรับปรุงถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 

เพ่ือใช้เก็บ
น้ำประปาให้
ประชาชนไดมี้
น้ำสำหรับใช้ใน

การอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงถัง
ประปาโดยการ
เพ่ิมความสูงของ
ถังเก็บน้ำเป็นสูง

ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ 
ม. พร้อมปรับปรุง
ระบบ ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด   
 

- 110,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๖ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขุดสระ เพ่ือ
ผลิตน้ำประปา หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 
บริเวณท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ 
 

เพ่ือใช้ผลิต
น้ำประปาให้
ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

ขุดสระเก็บน้ำขนาด
กว้าง ๙๐.๐๐ เมตร 
ยาว ๙๐.๐๐ เมตร 

ลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด    
 
 

- - - - 1,100,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ 8  
บ้านโคกกรวด จาก
บ้านนายจำลอง 
ถึงบ้านนายวิเชียร 

เพ่ือลดพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัยใน

เวลากลางคืน  
ลดปัญหา

อาชญากรรม 
ในพ้ืนที่  

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์ ระยะทาง 
250.00 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด  
 
 

- 
 

154,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๗ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตท่อเมนต์
ระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด จาก
บ้านนายอดิศร อ่วมกระโทก  
ถึงอู่ช่างชาติ 

เพ่ือให้ประชาชน
ไดม้ีน้ำสำหรับใช้
ในการอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

วางท่อเมนต์ 
ระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

ความยาว 2,000 
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด   
 

- 487,960 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 
 

อบต.เฉลียง 

18 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด 

เพ่ือใช้ในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและใช้ใน
การจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

ดำเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องน้ำ  
และอาคารศาลา
ประชาคมให้มี

สภาพพร้อมใช้งาน  
จำนวน 1 งาน 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด   

 

220,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีสถานที่ใช้ใน
การประชุม

และใช้ในการ
จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ

ชุมชน 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๘ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด 

เพ่ือให้
ประชาชนไดมี้
น้ำสำหรับใช้ใน

การอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน พร้อม

อุปกรณ์ ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด   

487,300  - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาด เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง

เพียงพอ 
 
 

อบต.เฉลียง 

20 โครงการก่อสร้าง
โครงเหล็ก พร้อม
ติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน  
บริเวณทางเข้า หมู ่9 
บ้านคลองสำราญ  

เพ่ือใช้ในการ 
บอกชื่อ และ
ตำแหน่งของ

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้าย
โครงสร้างเหล็ก 
พร้อมป้ายชื่อ

หมู่บ้าน  
จำนวน ๑ ป้าย 

ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

 
 

- - - - 308,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถบอก
ตำแหน่ง และ
ชื่อของหมู่บ้าน 
สะดวกต่อการ
เดินทางเข้า

หมู่บ้าน 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๕๙ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน

ได้ออกกำลัง
กายห่างไกล 

ยาเสพติด 

ปรับระดับสนาม
ฟุตบอล จำนวน ๑ 
งาน ติดตั้งตาข่าย

ประตูฟุตบอล 
จำนวน ๒ ชุด และ
ติดตั้งเสาไฟสปอร์ต
ไลท์ จำนวน ๔ จุด 

 

- 341,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน 

มีสถานที่ 
ออกกำลังกาย 

และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

อบต.เฉลียง 

22 โครงการก่อสร้าง 
หอกระจายข่าว 
ประจำหมู่บ้าน หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็วและ
ทันเหตุกาณ์ 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวโครงสร้างเหล็ก 
๑ ชุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง และ
อุปกรณ์ประกอบ 
จำนวน ๑ ชุด  

 

- - - 462,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวทาง
ราชการ และ

ข้อมูลต่าง ๆ ได้
รวดเร็วและทัน

เหตุการณ์ 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๐ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 
บ้านเฉลียงบรรพต  
จากบ้านนายปัญจะ 
ถึงบ้านนายสันติพงษ์ 
 
 
 

เพ่ือให้
ประชาชนไดมี้
น้ำสำหรับใช้ใน

การอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

วางท่อระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน  
ขนาด Ø 2 นิ้ว  

ยาว ๒.๐๐๐ ม.ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด   

487,960 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

24 โครงการขยายเขตท่อ
ประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 12 บ้านโคกเจริญ  
จากสี่แยกโคกแขวน 
ถึงบ้านนายเมี้ยน 
 
 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี 
น้ำใช้ในการ

อุปโภคบริโภค 

วางท่อประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
ขนาด Ø 2 นิ้ว  

ยาว ๒.๐๐๐ ม.ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

487,300 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๑ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ 11  
บ้านเฉลียงพัฒนา 
ศาลาหลังใหม่ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็วและ
ทันเหตุกาณ์ 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวโครงสร้างเหล็ก 
๑ ชุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง และ
อุปกรณ์ประกอบ 
จำนวน ๑ ชุด  

 

- - - 462,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวทาง
ราชการ และ

ข้อมูลต่าง ๆ ได้
รวดเร็วและทัน

เหตุการณ์ 

อบต.เฉลียง 

26 โครงการปรับปรุง 
ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 11  
บ้านเฉลียงพัฒนา  
ศาลาหลังเก่า  
 

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
และใช้ในการ

ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ดำเนินการปรับปรุง  
อาคารและบริเวณ
โดยรอบให้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน  
จำนวน 1 งาน 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด   

 

- 220,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีสถานที่ใช้ใน
การประชุมและ

ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๒ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง
ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ 11  
บ้านเฉลียงพัฒนา
ศาลาหลังใหม่ 

เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ

ชุมชน 

จัดซื้อจัดหา 
และพร้อมติดตั้ง

เครื่องขยาย
เสียง ลำโพง 

พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ ชุด 

- - 165,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวทาง
ราชการ และ
ข้อมูลต่าง ๆ  

ได้รวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

อบต.เฉลียง 

รวม  27  โครงการ 1,831,090 2,285,690 3,137,800 1,815,000 3,562,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๓ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถัง
ดับเพลิง พร้อมติดตั้ง
ประจำทุกคุ้มภายใน
หมู่บ้าน หมูท่ี่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่ 

เพ่ือป้องกันและ
ระงับเหตุกรณี
การเกิดอัคคีภัย

เบื้องต้น 
 

จัดซื้อถังดับเพลิง
จำนวน 20 ถัง 
พร้อมติดตั้ง
ประจำทุกคุ้ม
ภายในหมู่บ้าน  

33,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของความ

เสียหายจาก 
การเกิดอัคคีภัย

ลดน้อยลง 
 

ลดการสูญเสีย
จากการเกิด

อัคคีภัย 

อบต.เฉลียง 

2 โครงการจัดซื้อถัง
ดับเพลิง พร้อมติดตั้ง
ประจำทุกคุ้มภายใน
หมู่บ้าน หมูท่ี่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง 

เพ่ือป้องกันและ
ระงับเหตุกรณี
การเกิดอัคคีภัย

เบื้องต้น 
 

จัดซื้อถังดับเพลิง
จำนวน 30 ถัง 
พร้อมติดตั้ง
ประจำทุกคุ้ม
ภายในหมู่บ้าน  

59,400 - - - - ร้อยละ 70  
ของความ

เสียหายจาก 
การเกิดอัคคีภัย

ลดน้อยลง 
 

 

ลดการสูญเสีย
จากการเกิด

อัคคีภัย 

อบต.เฉลียง 

รวม  2  โครงการ 92,400 - - - - - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๔ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง  
พร้อมติดตั้งภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านโคกกรวด 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย
และใช้เวลาว่าง

ให้เป็น
ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง พร้อม
ติดตั้งภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านโคกกรวด 

จำนวน 1 ชุด 
 

- 
 

200,000 - - - ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้
ออกกำลัง

และใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เพ่ือห่างไกล 
ยาเสพติด 

อบต.เฉลียง 

รวม  1  โครงการ - 200,000 - - - - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๕ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในพืชให้แก่
เกษตรกร หมู่ 9 
บ้านคลองสำราญ 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและ

ประชาชนมีความรู้ 
และความเข้าใจใน 
การควบคุมโรค 

และแมลงศัตรูพืช 
 

เกษตรกร
คณะกรรมการกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรม 

และประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของกลุ่ม 

เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
ความรู้และ 

ความเข้าใจใน 
การควบคุมโรค

และแมลงศัตรูพืช
อย่างถูกต้อง 

อบต.เฉลียง 

รวม  1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๖ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
สวนสุขภาพ หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ 
บริเวณตะกุด  

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลาน 
คสล. พ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 850.00 
ตารางเมตร พร้อม
ปูบล็อคคอนกรีต 
และปลูกต้นไม้  

 
 

 - - - 601,700 
 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจมีสถานที่

ออกกำลังกาย 

อบต.เฉลียง 

2 โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน หมู่ 1 
บ้านเฉลียงใหญ่ 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ภายในครัวเรือน
และชุมชน  

จัดหาถังขยะ 
เพ่ือคัดแยกขยะใน
ครัวเรือ ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด 

 
 
 

- 888,000 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ที่มีจำนวน
ขยะลดลง 

ปริมาณขยะ
ลดลง ลดมลพิษ
ภายในหมู่บ้าน

และชุมชน 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๗ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ที่สาธารณ 
ประโยชน์ หมู่ที่ 2 
ติดเขาบ้านเฉลียงโคก 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ 

และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 

ดำเนินการปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณ
โดยรอบที่

สาธารณประโยชน์ 
 

 - - - 440,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 
 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

อบต.เฉลียง 

4 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณศาลาทางเข้า
หมู่บ้าน หมูท่ี่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง  

เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์

และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 

ดำเนินการปรับ 
ภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบศาลา 
ทางเข้าหมู่บ้าน 

 

 - - - 110,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 
 

ประชาชน 
มีจิตสำนึกใน 
การป้องกัน 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

อบต.เฉลียง 

5 โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน หมู่ที่ 6  
บ้านเฉลียงทุ่ง 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ภายในครัวเรือน
และชุมชน  

จัดหาถังคัดแยก
ขยะ จำนวน 310 
ครัวเรือน ตามแบบ

ที่ อบต.กำหนด 
 

1,023,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ที่มีจำนวน
ขยะลดลง 

ปริมาณขยะ
ลดลง ลดมลพิษ
ภายในหมู่บ้าน

และชุมชน 

อบต.เฉลียง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๘ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาที่
สาธารณประโยชน์
ฝายคลองคาย หมู่ 7 
บ้านดอนตะเกียด  

เพ่ือให้เป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

 

ดำเนินการพัฒนาที่
สาธารณประโยชน์

ฝายคลองคาย 
จำนวน ๑ งาน 

 

 - - 110,000 - 
 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
เพ่ิมรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

อบต.เฉลียง 

7 โครงการขุดลอกล้าง
สิ่งปฏิกูลในราง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด 

เพ่ือระบายน้ำ
และป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

 

ดำเนินการจ้าง
เหมาขุดลอก 

สิ่งปฏิกูลในราง
ระบายน้ำ ยาวรวม 

๑,๑๖๐ เมตร 
 

70,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

การระบายน้ำ 
มีความสะดวก 

รวดเร็วขึ้น 
และลดปัญหา 
น้ำท่วมขังได้ 

มากขึ้น 
 
 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๖๙ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7  
บ้านดอนตะเกียด บริเวณ
สามแยกหน้าโรงเรียน 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์

และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 

 
 
 

ดำเนินการถมดิน  
ปรับระดับและ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  
บริเวณโดยรอบ  
จำนวน ๑ งาน  

- - - 110,000 - 
 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีจิตสำนึกใน 

การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

อบต.เฉลียง 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณสระขาว  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์

และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 

 
 
 

ดำเนินการขุดลอก 
สระขาว และ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบสระน้ำ  
จำนวน ๑ งาน 

- - - - 330,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีจิตสำนึกใน 

การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

อบต.เฉลียง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๐ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน หมู่ที่ 8  
บ้านโคกกรวด 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ภายในครัวเรือน
และชุมชน  

 
 
 

จัดหาถังคัดแยก
ขยะ จำนวน 291  
ครัวเรือ ตามแบบ 
ที่ อบต.กำหนด 

- 960,300 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ที่มีจำนวน
ขยะลดลง 

ปริมาณ 
ขยะลดลง  
ลดมลพิษ

ภายในหมู่บ้าน
และชุมชน 

อบต.เฉลียง 

11 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ หมู่ 9  
บ้านคลองสำราญ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการขยะ ลด
งบประมาณใน
การจัดการขยะ  

อบรมให้ความรู้ 
ในการคัดแยกขยะ 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัด

กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
ธนาคารขยะ 

 
 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ 

ปริมาณ 
ขยะลดลง  
ลดมลพิษ

ภายในหมู่บ้าน
และชุมชน 

อบต.เฉลียง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๑ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน หมู่ 10  
บ้านเฉลียงบรรพต 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ภายในครัวเรือน
และชุมชน  

จัดหาถังคัดแยก
ขยะ จำนวน 

175 ครัวเรือน 
ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 
 

- - - 577,500 - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ที่มีจำนวน
ขยะลดลง 

ปริมาณ 
ขยะลดลง  
ลดมลพิษ

ภายในหมู่บ้าน
และชุมชน 

อบต.เฉลียง 

13 โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน หมู่ 12  
บ้านโคกเจริญ 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ภายในครัวเรือน
และชุมชน  

จัดหาถังคัดแยก
ขยะ จำนวน 

154 ครัวเรือน 
ตามแบบท่ี 

อบต.กำหนด 
 
 

- - 508,200 - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ที่มีจำนวน
ขยะลดลง 

ปริมาณ 
ขยะลดลง  
ลดมลพิษ

ภายในหมู่บ้าน
และชุมชน 

อบต.เฉลียง 

รวม  13  โครงการ  1,063,000 1,948,300 508,200 797,500 1,481,700 - - - 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๒ 
  
  

แบบ ผ. 02/1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่า รักษ์น้ำ 
บริเวณท่ีาธารณ
ประโยชน์ หมู่ 9 
บ้านคลองสำราญ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การร่วมกิจกรรม 
และชุมชนในพื้นที่ 
ให้เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

 

ผู้นำชุมชน เด็กและ
เยาวชน จิตอาสา
ประชาชนในพื้นท่ี
ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้มีส่วน
ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ให้กับชุมชน 
 

อบต.เฉลียง 

2 โครงการปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่า รักษ์น้ำ 
บริเวณท่ีาธารณ
ประโยชน์ หมู่ 12 
บ้านโคกเจริญ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การร่วมกิจกรรม 
และชุมชนในพื้นที่ 
ให้เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

 

ผู้นำชุมชน เด็กและ
เยาวชน จิตอาสา
ประชาชนในพื้นท่ี
ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

 

- - - 60,000 - ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้มีส่วน
ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ให้กับชุมชน 
 

อบต.เฉลียง 

รวม  2  โครงการ - - 100,000 60,000 - - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๓ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
กลางบ้าน หมู่ 4 บ้านเฉลียงโคก  
จากบริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต.
เฉลียง ถึง หมู่ 6 บ้านเฉลียงทุ่ง 
เชื่อมต่อ บ้านดอนสันติ หมู่ 10 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุร ี
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
คมนาคม 
การขนส่ง

สินค้าทางการ
เกษตรและเพื่อ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
ตำบลเฉลียง 

 
  

ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 1,460 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 495 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 11,235 ตร.ม.  

 

- - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม
สัญจรไปมา

ของประชาชน 
และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร มีความ
สะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๔ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงโคก 
สายดอนมาบกระเจียว จาก
ถนนลาดยางบริเวณไร ่
นายวลิาส เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 
บ้านเทพนิมิตร ตำบล
ตะแบกบาน อำเภครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ของตำบลเฉลียง 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(บดทบัแน่น) กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินงานไม่
น้อยกว่า 10,000 

ตารางเมตร  
  

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม 
สัญจรไปมาของ
ประชาชน และ
การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร 
มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

3 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกบริเวณสายโปร่งแดง 
หมู่ 8 บ้านโคกกรวด เชื่อม 
ต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเมา 
ตำบลสระวา่นพระยา  
อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ของตำบลเฉลียง 

ซ่อมแซมถนน 
หินคลุก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่

ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 10,200 ตร.ม.  

 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม 
สัญจรไปมาของ
ประชาชน และ
การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร 
มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๕ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายหนองโก  
หมู่ 8 บ้านโคกกรวด 
จากถนนลาดยางบริเวณ
ต้นตาล เชื่อมต่อ หมู่ 1 
บ้านหนองเมา ตำบล
สระว่านพระยา 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ของตำบลเฉลียง 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,800 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่

ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 15,200 ตร.ม.  

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม
สัญจรไปมาของ
ประชาชน และ
การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร 
มีความสะดวก 

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

5 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก หมู่ 8 บ้าน 
โคกกรวด จากป่าสัก ถึง
ไร่นางเรไร เชื่อมต่อบา้น
เทพนิมิตร หมู่ที่ 5 
ตำบลตะแบกบาน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ของตำบลเฉลียง 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,800 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่

ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 15,200 ตร.ม.  

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม
สัญจรไปมาของ
ประชาชน และ
การขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร 
มีความสะดวก 

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๖ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกเลียบคลอง 
ลำแชะ หมู่ที่ 1  
บ้านเฉลียงใหญ่  
จากสะพานท่ากลาง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 
บ้านดอนสันติ  
ตำบลบ้านใหม ่
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว

ของตำบลเฉลยีง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 7,000 

ตร.ม.  
 

- - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน 

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงโคก เชื่อมต่อ
ตำบลโคกกระชาย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 

การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
และเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

ของตำบลเฉลยีง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 4,800 

ตารางเมตร  
 

- - 770,000 770,000 770,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ทีไ่ด้รับ

ประโยชน ์

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน 

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 

รวม  7 โครงการ - 7,800,000 13,070,000 14,070,000 14,070,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๗ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สืบสาน
ตำนานถ้ำววัแดง  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน

ท้องถิ่น อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ได้เรียนรู้
ความสำคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่า 

และประวัต ิ
ความเป็นมาของ

ถ้ำวัวแดง 
 
 

จัดงานอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปะ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สืบสานตำนานถำ้

วัวแดง ตำบล
เฉลียง อำเภอคร

บุรี จังหวัด
นครราชสีมา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชนใน

ท้องถิ่นร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  

สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้
ความสำคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่า
และประวัติความ

เป็นมาของ 
ถ้ำวัวแดง อันจะ
สร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกใน

การรักษา
วัฒนธรรม

ประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

รวม  1 โครงการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๘ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน ์
สวนสุขภาพบ่อหุบ 
บ้านเฉลียงโคก  
หมู่ที่ 4 ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบรุี  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของ 
สวนสุขภาพบ่อหุบ 

เพื่อพัฒนาสวนสุขภาพ
บ่อหุบให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจที่สำคญั

ของตำบลเฉลยีงและ
ของตำบลใกล้เคยีง 

 

ปรับปรุงสะพานข้าม 
สระน้ำสวนสุขภาพ 

บ่อหุบ ปรับปรุงศาลา
กลางน้ำ และปผู้ายาง
กันน้ำซึมสระน้ำบ่อหุบ 

ติดตั้งระบบประปา 
พร้อมท้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง โดยรอบพื้นท่ี
สวนสุขภาพบ่อหุบ   

 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

สวนสุขภาพบ่อ
หุบพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

และสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ที่สำคัญของ
ตำบลเฉลียงและ

ของตำบล
ใกล้เคียง  

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 

2 โครงการปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน ์
ถ้ำวัวแดง บ้าน
เฉลียงโคก หมู่ที่ 4 
ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบรุี  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู 
โบราณสถานของชาติ 

และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจที่สำคญั
ของตำบลเฉลยีงและ
ของตำบลใกล้เคยีง 

ก่อสร้างศาลาพักผ่อน
หย่อนใจ จัดให้มี
สวนสาธารณะ 

สวนหย่อม ปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ พร้อม
ทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างโดยรอบ 
 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

โบราณสถานของ
ชาติไดร้ับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ประชาชนมี

สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ  

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๗๙ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรังปรุง
สภาพภูมิทัศน์สระ
บ้านหนองหว้า  
หมู่ 3 ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือฟ้ืนฟู 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ประชาชน 
มีสถานที่ 
พักผ่อน 
หย่อนใจ  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส  
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
รอบบริเวณสระ 
บ้านหนองหว้า 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 720.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดำเนินงานไม่น้อย
กว่า 2,520.00 ต.รม 

พร้อมทั้งติดตั้ง 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบบริเวณสระ 

 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการฟ้ืนฟ ู 
มีสวนสาธารณะ 

และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและการ
ท่องเที่ยวในเขต

ตำบลเฉลียง 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๐ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์
สระเพนียด หมู่ 4  
ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบุรี  
จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ประชาชนมีสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจ  

ปรับปรุงภูมิทัศน์  
โดยการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
รอบสระเพนียด 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 905 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่เนินงาน

ไม่น้อยกว่า 
3,620.00 ต.รม
พร้อมทั้งติดตั้ง 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบบริเวณสระ 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการฟ้ืนฟ ู 
มีสวนสาธารณะ 

และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและการ
ท่องเที่ยวในเขต

ตำบลเฉลียง 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๑ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเขาภูมะค่า 
ผาสามเกลอ หมู่ 3  
บ้านหนองหว้าเชื่อม 
ตำบลโคกกระชาย  
และตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอครบรุี จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่อง 
เที่ยวของท้องถิ่น 
ให้เช่ือมโยงกับกับ
นโยบายส่งเสริม 
การท่องเที่ยว
อำเภอครบรุ ี

ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กทาง 
ขึ้นแหล่งท่องเที่ยว 
ภูมะค่าผาสามเกลอ 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นทีด่ำเนินงานไม่
น้อยกว่า 20,000 

ตารางเมตร 
 

- 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

การองเที่ยว 

ของท้องถิ่นได้ 
รับการส่งเสริม 

ให้เช่ือมโยง
การท่องเที่ยว
อำเภอครบรุี
และสร้าง

รายได้ให้แก่
ประชาชนใน

ท้องถิ่น 

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 

6 โครงการปรับปรุง 
สภาพภมูิทัศน์อ่าง 
เก็บน้ำโคกกรวด  
หมู่ 8 ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบรุี จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และให้

ประชาชนใช้ในการ
ออกกำลังกาย และ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การก่อสร้างถนน 

คสล. บริเวณบนสัน
อ่างเก็บน้ำ พร้อมท้ัง
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

โดยรอบ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ 
ออกกำลังกาย  
และพักผ่อน

หย่อนใจ 

อบต.เฉลยีง/
อบจ.

นครราชสมีา 

รวม  6  โครงการ 6,000,000 22,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๒ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก 
อ่างเก็บน้ำโคกกรวด 
หมู่ที ่๘ ตำบลเฉลียง 
อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา   

เพ่ือกักเก็บน้ำ 

ไว้ใช้ในพื้นที่
ทำการเกษตร

นอกเขต
ชลประทาน 

เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและ
รายได้ให้แก่
เกษตรกร 

 

ขุดลอกอ่าง 
เก็บน้ำโคกกรวด  

พ้ืนที่ปากบน  
53,200 ตาราง
เมตร ความลึก

เฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
151,826 

ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด 
 

 

๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ร้อยละ 80  
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง สร้าง 
อาชีพต่อเนื่อง
เพ่ิมผลผลิต

ทางการ 
เกษตร และ
เพ่ิมรายได้

ให้แก่
เกษตรกร 

อบต.เฉลียง/
อบจ.

นครราชสีมา 

รวม  1  โครงงการ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๘,๐๐๐ - - - 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๓ 
  
  

แบบ ผ. 02/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1 โครงการก่อสร้าง
หลุมฝังกลบขยะ 
มูลฝอย แบบ 
Control Dump 
Landfill 

เพือ่ใช้ในการฝัง
กลบขยะมูลฝอย 
เพื่อไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบดา้น
สิ่งแวดล้อมและ
ยังสามารถนำมา
ผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนได ้
 
 

 
 

ก่อสร้างหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอย 
แบบ Control 

Dump Landfill 
ตามแบบที่
กำหนด 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 90 
ของจำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

ขยะมูลฝอยได้รบั
การกำจัดอย่าง
ถูกวิธี ป้องกัน

การแพร่กระจาย
เชื้อโรคสู่
ประชาชน 

อบจ.
นครราชสีมา
/กระทรวง

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม  1  โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๔ 
  
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 
บีทียู จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

83,700 - - - - สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 10 ตู้ 
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- 100,000 - - - กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

2,000 2,000 - - 2,000 กองคลัง 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

15,000 - - - - สำนักปลัด  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๕ 
  
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 

22,000 - - 22,000 - กองคลัง  

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1  
(20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
 
 

- 10,000 - - - กองคลัง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๑๘๖ 
  
  

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะตาม 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 
 

8,500 - - - - สำนักปลัด 

8 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 
 

11,000 - - - - สำนักปลัด 

รวม 142,200 112,000 - 22,000 2,000  
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ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมนิผล 
 

4. การติดตามและประเมินผล (Performance Indicators) 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล จากระบบรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-Plan) เมนูรายงาน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้
ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ 

"อบต.เป็นที่พ่ึงประชาชน ประชาชนอยู่ดี กินดี" 

2) พันธกิจ 

ภารกิจหลักที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า สนับสนุนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดวางผัง
เมืองให้เป็นระบบ 

ภารกิจหลักท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมรายได้ และการมีงานทำ
ของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ 

ภารกิจหลักที่ 3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เป็นท้องถิ่น
น่าอยู่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพืชผักปลอดสารพิษ 

ภารกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ภารกิจหลักที่ 5 สร้างเสริมปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และท่ีได้รับถ่ายโอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

12 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
(2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) ด้านการศึกษา 
(4) ด้านสาธารณสุข 
(5) ด้านเกษตรกรรม 
(6) ด้านสวัสดิการและสังคม 
(7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(8) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
(9) ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 
(10) ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
(11) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(12) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

4) การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 50,000 2 250,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 11,173,900 39 16,131,100 63 44,322,980 78 48,545,220 131 76,289,260 
ด้านการศึกษา 19 5,559,782 23 6,502,782 27 8,337,985 26 9,510,633 23 8,266,813 
ด้านสาธารณสุข 13 846,000 19 1,325,000 21 1,496,000 22 1,555,000 21 1,496,000 
ด้านเกษตรกรรม 2 250,000 2 250,000 3 280,000 4 1,680,000 7 8,380,000 
ด้านสวัสดิการและสังคม 15 16,700,000 15 16,700,000 16 16,750,000 16 16,750,000 17 16,780,000 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 298,250 5 290,000 10 855,000 8 505,000 9 605,000 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 9 1,590,000 9 1,590,000 9 1,590,000 11 1,950,000 10 1,690,000 
ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ 

15 1,436,000 15 1,436,000 16 1,501,000 16 1,501,000 17 2,301,000 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 200,000 6 700,000 7 1,030,000 9 1,530,000 10 1,530,000 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2 1,000,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 

รวม 117 39,233,932 139 46,804,882 180 78,192,965 198 85,556,853 253 119,368,073 
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5) การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีโครงการที ่บรรจุอยู ่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ 
งบประมาณ 26,659,724 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 50,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 4,936,300.00 

ด้านการศึกษา 3 3,373,440.00 

ด้านสาธารณสุข 5 552,000.00 

ด้านเกษตรกรรม 2 225,000.00 

ด้านสวัสดิการและสังคม 7 15,923,200.00 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - - 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 8 1,158,264.00 

ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม - - 

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 9 361,520.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000.00 

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ - - 

รวม 53 26,659,724.00 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 26.77 31.16 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 32 
โครงการ จำนวนเงิน 25,241,764 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 
24,118,779 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 8,525.00 - - 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 4,029,500.00 13 4,024,769.97 

ด้านการศึกษา 3 3,360,300.00 3 3,360,300.00 

ด้านสาธารณสุข 3 387,000.00 3 387,000.00 

ด้านเกษตรกรรม - - - - 

ด้านสวัสดิการและสังคม 3 15,538,100.00 3 15,538,100.00 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

- - - - 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา 

3 549,,418.00 3 549,418.00 

ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม - - - - 

ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

5 279,216.00 4 259,191.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 5,175.00 - - 

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ - - - - 

รวม 32 24,157,234.00 29 24,118,778.97 

คิดเป็นร้อยละ 16..16 28.34 14.65 28.19 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาตสร์ 
แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 4 400,000.00 1 50,000.00 1 8,525.00 - - 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78 48,545,220.00 16 4,936,000.00 13 4,029,500.00 13 4,024,769.97 
ด้านการศึกษา 26 9,510,633.00 3 3,373,440.00 3 3,360,300.00 3 3,360,300.00 
ด้านสาธารณสุข 22 1,555,000.00 5 552,000.00 3 387,000.00 3 387,000.00 
ด้านเกษตรกรรม 4 1,680,000.00 2 225,000.00 - - - - 
ด้านสวัสดิการและสังคม 16 16,750,000.00 7 15,923,200.00 3 15,538,100.00 3 15,538,100.00 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 505,000.00 - - - - - - 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 11 1,950,000.00 8 1,158,264.00 3 549,418.00 3 549,418.00 
ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 1 130,000.00 - - - - - - 
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

16 1,501,000.00 9 361,520.00 5 279,216.00 4 259,191.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 1,530,000.00 2 80,000.00 1 5,175.00 - - 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 3 1,500,000.00 - - - - - - 

รวม 198 85,556,853.00 53 26,659,724.00 32 24,157,234.00 29 24,118,778.97 
คิดเป็นร้อยละ - - 26.77 31.16 16.16 28.34 14.65 28.19 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 12 
ยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 1 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 8,525 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะ
ดำเนินการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ ้น 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 
โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 4,024,769.97 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการ
ทั้งหมด 78 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 48,545,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ การดำเนิน
โครงการใช้งบประมาณ 3,360,300 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั ้งหมด 26 โครงการ 
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 9,510,633 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
35.33 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ 
การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 387,000 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 22 โครงการ 
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,555,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
24.89 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้ดำเนินโครงการ 
จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,680,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
3 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 15,538,100 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการ
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ทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 16,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของโครงการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 92.76 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านความมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้ดำเนินโครงการ จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 8 โครงการ 
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ ้น 505,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
0.00 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 549,418 
บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,950,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 28.18 ของงบประมาณที่ดำเนินโครงการ
ทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่ได้ดำเนินโครงการ จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณดำเนินการ
ทั้งสิ้น 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบประมาณที่
ดำเนินโครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริการราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ การดำเนินโครงการใช้งบประมาณ 
259,191 บาท จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 
1,501,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 17.247 ของงบประมาณท่ีดำเนิน
โครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้ดำเนินโครงการ จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 9 โครงการ 
งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,530,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
0.00 ของงบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียงภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไม่ได้ดำเนินโครงการ จากโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณ
ดำเนินการทั้งสิ้น 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของ
งบประมาณท่ีดำเนินโครงการทั้งหมด  
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงในอนาคต 

1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
ในอนาคตควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้า ไปสู่
สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
พัฒนาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงไปใช้ 
(1) ควรพัฒนางานประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็นรูปธรรม 

สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ 
(2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการประสานแผนอย่างจริงจัง และพยายาม

ทำให้แผนพัฒนาประสบความสำเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
(3) ควรพัฒนาระบบการประสานแผนโครงการที ่เกินศักยภาพและระบบงบประมาณ 

การเงิน การคลัง เพ่ือให้การประสานแผนบรรลุวัตถุประสงค์ 
(4) ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
(5) ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยัง

ส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของกำหนดนโยบายเพื่อการประสาน
แผนพัฒนา 

(6) การประสานแผนพัฒนาควรปรับให้สอดคล้องคู่ขนาน เพ่ือเชื่อมโยงงานและงบประมาณ
ได้จริงในทางปฏิบัติ 

(7) ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน 
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พระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

พ.ศ. 2537 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 

เป็นปีท่ี 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 2 
ส่วนที่ 3 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(1/1) รักษาความสะอาดเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจำเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
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(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ
มาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการ ตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ใน
อันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำ ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย 

มาตรา 69/1 การปฏิบัติ งานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชา
ชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 
 
 

************************************* 
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พระราชบัญญัติ 
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
หมวด ๒ 

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
   

มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 

มาตรา ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื ่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต 

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทำ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 
 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา                  หน้า ๒๐๒ 
  
  

❖ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ❖ 
 

1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง    ประธานกรรมการ 
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง     กรรมการ 
3) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง     กรรมการ 
4) นายจรัญ วิงกระโทก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง กรรมการ 
5) นายอำนาจ ล่ากระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง กรรมการ 
6) นายวิชิต พลายผักแว่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  กรรมการ 
7) นายอ๊อด แจ่มสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8) นายซ่อน พรหมภูวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9) นายนำ ฉวยกระโทก  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10)  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียงคุรุราษฎร์บำรุง     กรรมการ 
11)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเฉลียง   กรรมการ 
12)  พัฒนากรประจำตำบลเฉลียง      กรรมการ 
13)  นายสมศักดิ์ ลีพันดุง         ผู้แทนประชาคมบ้านเฉลียงทุ่ง  กรรมการ 
14)  นายพิพัฒนพงษ์ อ้อนกระโทก   ผู้แทนประชาคมบ้านเฉลียงโคก  กรรมการ 
15)  นางบรรทม สาดกระโทก         ผู้แทนประชาคมบ้านเฉลียงใหญ่  กรรมการ 
16)  นางสาวชุดาภา สังฆะมณี         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  กรรมการและเลขานุการ 
17)  นางสาวสมิตรา รอดกระโทก     หัวหน้าสำนักปลัด      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

❖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ❖ 
 

1) นางสาวชุดาภา สังฆะมณี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประธานกรรมการ 
2) นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์  รองปลัด อบต.เฉลียง              กรรมการ 
3) นางสาวปริตรา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง         กรรมการ 
4) นางวาณิศา พึ่งแสงดาว  ผู้แทนประชาคมบ้านเฉลียงโคก        กรรมการ 
5) นายบุญลือ แสงเทียน     ผู้แทนประชาคมบ้านเฉลียงบรรพต             กรรมการ 
6) นายสีไพร บุญนาสำโรง      ผู้แทนประชาคมบ้านหนองหว้า        กรรมการ 
7) นางสาวสมิตรา รอดกระโทก  หัวหน้าสำนักปลัด                  กรรมการและเลขานุการ 
8) นายประยูร อินทวงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

************************************* 
 

 
 


