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    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนที่ ๑  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

    องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เดิมพ้ืนที่การปกครองของอำเภอครบุรีขึ้นอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอกระโทก (อำเภอโชคชัยในปัจจุบัน) ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐มีเขตการ
ปกครองรวม ๓ ตำบล คือ ตำบลแชะ ตำบลจระเข้หิน และตำบลสระตะเคียน มีชื่อเรียกว่า  “กิ่งอำเภอแชะ” 
สำหรับคำว่า “แชะ” ความหมายในสำเนียงภาษาพื้นเมืองหมายถึง “แฉะ” ซึ่งคำพูดว่า”แฉะ” สำเนียงจะสูงฟัง
ได้ว่า “แชะ” ส่วนที่ว่าการกิ่งอำเภอได้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านแชะ การที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านแชะจาก
ปากคำของผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาจากสภาพของหมู่บ้านเป็นต่ำชั้ น และมีโคลนตมทั่วไป การสัญจรลำบาก 
ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บ้านแชะ” 

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของ
สภาพภูมิประเทศ จึงทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีลำแชะไหลผ่าน
ทางทิศใต้ของชุมชน การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรกๆ จะเริ่มก่อตัวจากทิศตะวันตกของชุมชน ซึ่งมีทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๗๑เป็นเส้นทางที่นำเข้าสู่ชุมชน  ต่อมาเมื่อชุมชนมีการขยายตัวการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนจึงขยายตัวไปทางทิศตะวันออกและทางตอนบนของชุมชนเนื่องจากอิทธิพลของเส้นทางคมนาคม 

จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  ตำบลแชะ  ที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ ที่มี
ถนนสายหลักผ่านบริเวณชุมชน  ทำให้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการ
ขนส่งสินค้า  และคลังสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะยังเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรมาก
เป็นอันดับต้นๆของพื้นที่อำเภอครบุรีทำให้พื้นที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะเป็นพื้นที่ผลิ ตผลิตผล
ทางการเกษตรให้กับอำเภอครบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบทางตอนบนของอำเภอครบุรีโดยมีลำ

แชะไหลผ่านทางทิศใต้ และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
            ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทุ่งอรุณ   อำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่  อำเภอครบุรี     จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเฉลียง  และตำบลตะโกเอน  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลอรพิมพ์ และตำบลจะเข้หิน อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  เป็นพื้นที่ราบสูงเนินเขาเป็นส่วน
ใหญ่  และพ้ืนที่ราบสูงเนินเขาจะอยู่ทางตอนบนของพ้ืนที่  คือ  บริเวณบ้าน พนาหนองหิน  ม. ๗   บ้านขาคีม  
ม. ๖   บ้านหนองมะค่า  ม. ๙   บ้านโนนมะขามป้อม  ม. ๕  และพ้ืนที่ บ้านหนองรัง  ม. ๒  บางส่วน   ส่วน
พ้ืนที่ทางตอนล่างเป็นพื้นทีราบลุ่ม  ได้แก่  บ้านดอนกรูด  ม. ๑   บ้านดอนสง่างาม  ม. ๑๐    บ้านแชะ  ม. ๓ -  
ม. ๔   มีแม่น้ำลำแชะไหลผ่านทางตอนใต้ของพ้ืนที่ 
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 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของฝน 

                 ข้อมูลจากสถานีวัดน้ำฝนของโครงการลำมูล  เขื่อนลำมูลบน  ๘  ปี  (๒๕๓๗)  มีค่าเฉลี่ยตลอด
ปี  ๕๘๕.๔   มิลลิเมตร     จากข้อมูลพอสรุปได้ว่า  อำเภอครบุรี  มีค่าเฉลี่ยของฝนตลอดปีประมาณ  
๕๘๕.๔  มิลลิเมตร   โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนพฤษภาคม และฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในเดือน กันยายนและตุลาคม  ฝนจะตกหนักมาก    ฝนจะมี
โอกาสตก  ๙๐  วันต่อปี  ในส่วนตอนบนของพื้นที่อำเภอ   ซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร
และฝนจะมีโอกาสตก  ๑๑๐   วันต่อปี  ในส่วนตอนล่างของอำเภอ  ซึ่งเป็นบริเวณป่าไม้และภูเขา 

          ทั้งนี้   จากการหาค่าความเชื่อม่ันที่ฝนจะตกหนัก ประมาณ  ๑๕๐   มิลลิเมตร  ที่ป่าทึบและ
ภูเขา   มิลลิเมตร  ที่ราบประมาณ  ๑๐๑  มิลลิเมตร    

1) ฤดูกาล  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤด ู
-   ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  -  กันยายน 

-   ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  -  มกราคม 

-   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 

                     ฤดูกาลเพาะปลูก  เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จะเริ่มปลูกพืชไร่ (มันสำปะหลัง)  ตั้งแต่เดือน
มีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

                 ฤดูกาลทำนาปี   เกษตรกรในเขตพ้ืนที่  จะเริ่มตกกล้าเดือนพฤษภาคม  และปักดำ
กลางเดือนมิถุนายน  เป็นต้นไป 

หมายเหตุ   ในช่วงเดือนมีนาคม  -  เมษายน  ของทุกปีอุณหภูมิในเขตพ้ืนที่อำเภอครบุรีเฉลี่ย  ๓๘  -  ๔๐   
องศา  และจะมีฝนตกลงมากระจายไปทั้งพ้ืนที่ 

  ๑.๔  ลักษณะของดิน 
      จากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเนินเขาเป็นส่วนใหญ่   ทำให้เกิดการแตกต่างของพ้ืนที่  
และลักษณะของดนิ   ซึ่งแบ่งได้เป็นชุดดินดังนี้ 

๑)   ชุดดินราชบุรี   มีลักษณะดินเหนียว  การระบายน้ำเลว  แต่ดินค่อนข้างอุดม
สมบรูณ์  ดินกลุ่มนี้  มีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว   ซึ่งดินชุดราชบุรีนี้  อยู่บริเวณพื้นที่บ้านแชะ  ม . ๓  -  
ม. ๔   บ้านดอนกรูด  ม. ๑   บ้านดอนสง่างาม  ม.๑๐ 

              ๒) ดินชุดวัฒนา ดินนี้มีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย  การระบายน้ำไม่ดี     และดินมี
ความอุดมสมบรูณ์ต่ำ  มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว   ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพื้นที่บ้านหนองรัง  ม . ๒  บ้าน
หนองมะค่า  ม. ๙   ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

            ๓)  ดินชุดร้อยเอ็ด  ดินมีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย  การระบายน้ำไม่ดี       และ
ดินมีความอุดมสมบรูณ์ต่ำ  มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว   ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพื้นที่  บ้านดอนกรูด  ม . ๑    
บ้านดอนสง่างาม  ม. ๑๐    ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

           ๔)   ดินชุดสตึก  ดินมีลักษณะเนื้อละเอียดปานกลางระบายน้ำได้ดีมีความอุดม    
สมบรูณ์  ดินกลุ่มนี้มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่  ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านแชะ  ม.๓  -  ม.
๔   บ้านโนนมะขามป้อม  ม.๕   บ้านขาคีม  ม.๖   บ้านพนาหนองหิน  ม.๗   บ้านถนนกลาง ม.๘ บ้านหนอง
มะค่า ม.๙ บ้านโนนทอง ม.๑๑ ต.แชะ อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
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           ๕)   ดินชุดวาริน   ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง  ระบายน้ำได้ดีมีความ    อุดม
สมบรูณ์   ดินกลุ่มนี้เหมาะสมดีในการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  และมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่   
ซึ่งดินชุดนี้จะอยู่ในบริเวณพื้นที่  บ้านดอนกรูด ม .๑   และบ้านดอนสง่างาม ม.๑๐   ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.
นครราชสีมา  
  ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
      เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญต่อชุมชน  คือ  
แม่น้ำลำแชะ  ซึ่งไหลผ่านทางตอนใต้ของชุมชนผ่านพื้นที่  บ้านแชะ ม .๓  -  บ้านแชะ ม.๔ ไปยังตำบลอรพิมพ์ 
ขนาดความกว้างของแม่น้ำ๑๐ เมตรแม่น้ำลำแชะนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

              แหล่งน้ำที่มนุษย์ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือใช้ในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นประกอยด้วยแหล่งน้ำ  ดังนี้ 
๑)   อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหิน  ตั้งอยู่ที่  บ้านพนาหนองหิน  ม.๗   ต.แชะ   อ.ครบุรี    

จ.นครราชสีมา  ขนาดความกว้าง  ๓๐๐   ม.  ยาว  ๔๐๐   ม.  ลึก  ๖  ม.  ความจุ  ๗๒๐,๐๐๐   ลบม.  
            ๒) อ่างเก็บน้ำบัวลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านถนนกลาง ม .๘ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  
ขนาดความกว้าง  ๒๐๐  ม.  ยาว  ๕๐๐  ม.   ลึก  ๔  ม.   ความจุ  ๔๐๐,๐๐๐   ลบม. 
           ๓)  อ่างเก็บน้ำ หุบรังงาม  ตั้งอยู่ที่  บ้านแชะ  ม.๔  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา  
ขนาดความจุ  ๙๐๐,๐๐๐  ลบม. เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกมากอีกแห่งหนึ่ง  คือ มีความลึกเกินกว่า  ๖.๐๐  ม. 
          ๔) คลองชลประทานลำแชะ เป็นคลองชลประทานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการ แก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง  ซึ่งคลองชลประทานลำแชะได้ไหลผ่านเขตพื้นที่ลำแชะในบริเวณพื้นที่  บ้านโนนทอง  
ม.๑๑  บ้านถนนกลาง  ม.๘ บ้านแชะ ม.๓ บ้านแชะ  ม.๔  บ้านดอนกรูด  ม.๑ บ้านดอนสง่างาม  ม.๑๐  ต.แชะ  
อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
    

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
            ๑) ห้วยหัวนา   ไหลผ่านพ้ืนที่  บ้านดอนกรูด  ม.๑   บ้านดอนสง่างาม  ม.๑๐  ต.แชะ     
อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา  ขนาดความกว้างลำน้ำ  ๖  เมตร 
            ๒)  ห้วยสะแก   ไหลผ่านพื้นที่  บ้านหนองรัง  ม.๒   บ้านถนนกลาง  ม.๘   บ้านโนน
ทอง  ม.๑๑  บ้านแชะ  ม.๓   บ้านแชะ  ม.๔    ขนาดความกว้าง  ๖  เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
            ๓)  ห้วยซับไซ   ไหลผ่านพ้ืนที่  บ้านดอนสง่างาม  ม.๑๐   บ้านดอนกรูด  ม.๑   บ้าน
ขาคีม  ม.๖   บ้านพนาหนองหิน  ม.๗   ต.แชะ   อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  ความกว้าง  ๖  เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอครบุรีได้รับการจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ    ในเดือน สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕๓๙   โดย ยกฐานะตำบลแชะ บางส่วนขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ในปัจจุบันครอบคลุมพื ้นที่ ๑๑ 
หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด ๘๔ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑  (บ้านดอนกรูด)  
หมู่ที่ ๒  (บ้านหนองรัง)  
หมู่ที่ ๓  (บ้านแชะ)  
หมู่ที่ ๔  (บ้านแชะ)  
หมู่ที่ ๕  (บ้านโนนมะขามป้อม)  
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หมู่ที่ ๖  (บ้านขาคีม)  
หมู่ที่ ๗  (บ้านพนาหนองหิน)  
หมู่ที่ ๘  (บ้านถนนกลาง)  
หมู่ที่ ๙  (บ้านหนองมะค่า)  
หมู่ที่ ๑๐  (บ้านดอนสง่างาม)  
หมู่ที่ ๑๑  (บ้านโนนทอง)  

 ๒.๒  การเลือกตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๒  คน 
เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งเป็น ๑๑ เขตเลือกตั้ง จำนวนเขตละ ๒ คน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี     
                จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
๔,๓๑๘  คน จากจำนวนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง ๕,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ และ 
  จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
๔,๓๐๐  คน จากจำนวนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง ๕,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๒   

๓. ประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

  ลักษณะโครงสร้างของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้
ดังนี้ 

จำนวนประชากร(คน) 

ช่วง
อายุ(ป)ี 

๐-๔  
ปี 

๕-๑๔ 
ปี 

๑๕-
๒๔ ปี 

๒๕-
๓๔ ปี 

๓๕-
๔๔ ปี 

๔๕-
๕๔ ปี 

๕๕-
๖๔ ปี 

๖๕ปี
ขึ้นไป 

รวม 

ชาย ๒๑๙ ๕๖๕ ๕๓๐ ๕๘๖ ๖๖๒ ๖๒๗ ๔๑๓ ๓๔๐ ๓,๙๔๒ 
หญิง ๒๒๑ ๔๔๕ ๕๑๖ ๕๕๒ ๖๘๗ ๖๔๓ ๔๓๒ ๔๔๖ ๓,๙๔๒ 
รวม ๔๔๐ ๑,๐๑๐ ๑,๐๔๖ ๑,๑๓๘ ๑,๓๔๙ ๑,๒๗๐ ๘๔๕ ๗๘๖ ๗,๘๘๔ 

  จากข้อมูลโครงสร้างของประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะจะเห็นได้ว่าประชากร
ในช่วงอายุ  ๓๕ - ๔๔ ปีมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งช่วงอายุของประชากรในช่วงนี้เป็นช่วงอายุของประชากรวัยทำงาน 
  จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปจำนวนประชากรแต่ละช่วงอายุเป็นร้อยละได้ดังนี้ 
   ๐-๔ ป ี   ร้อยละ ๕.๕๙ ของประชากรทั้งหมด 
   ๕-๑๔ป ี  ร้อยละ ๑๒.๘๑ ของประชากรทั้งหมด 
  ๑๕-๒๔ป ี  ร้อยละ ๑๓.๒๗ ของประชากรทั้งหมด 
  ๒๕-๓๔ป ี  ร้อยละ ๑๔.๔๓ ของประชากรทั้งหมด 
  ๓๕-๔๔ป ี  ร้อยละ ๑๗.๑๒ ของประชากรทั้งหมด 
  ๔๕-๕๔ป ี  ร้อยละ ๑๖.๑๑ ของประชากรทั้งหมด 
  ๕๕-๖๔ป ี  ร้อยละ ๑๐.๗๒ ของประชากรทั้งหมด 
  ๖๕ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙.๖๗ ของประชากรทั้งหมด 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 
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             พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จำนวน ๕ แห่ง  เป็นสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมต้น จำแนกออกเป็นระดับการศึกษาแต่ละโรงเรียน     ดังนี้ 
              ๑) โรงเรียนอนุบาลรุ ่งนภา  ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่  ม .๑  บ้านดอนกรูด  ต .แชะ   อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยเอกชน  การศึกษาระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปีที่  ๖    
             ๒)  โรงเร ียนบ้านดอนกรูด ตั ้งอยู ่ในเขตพื ้นที ่  ม .๑ บ้านดอนกรูด ต .แชะ อ.ครบุร ี จ .
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล  การศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่  ๑  - ระดับประถมศึกษาปีที่  ๖    ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่  ม.๑  บ้านดอนกรูด  และ  ม.๑๐  บ้าน
ดอนสง่างาม 
             ๓) โรงเรียนบ้านหนองรัง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ม .๒  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เป็น
โรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลการ  ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  ๑ -  ระดับ
ประถมศึกษาปีที่  ๖   ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขต  บ้านหนองรัง  และบ้านโนนมะขามป้อม 
    ๔)  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ม.๗  บ้านพนาหนองหิน  ต.แชะ   อ.ครบุรี    
จ.นครราชสีมา   เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาล  การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดั บมัธยมต้น ซึ่ง
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งในเขตพื้นที่  ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน  มาจากหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้าน  คือ  บ้านพนาหนองหิน  ม.๗   บ้านหนองมะค่า  ม.๙ ,  บ้านขาคีม  ม.๖ ,  บ้านโนนมะขามป้อม  ม.๕ 
           ๕) โรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน  ตั ้งอยู ่ในเขตพื ้นที ่  ม .๔  ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.
นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส คือ  เป็นการเรียนของผู้ใหญ่ที่ไม่มีเวลาเรียนในภาคปกติดำเนินการโดย  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ระดับอำเภอ  คือ  ทุกคนที่ต้องการเรียนในระบบนี้ต้องมาเรียนที่นี่ 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ในเขตพ้ืนที่ ม.๔ ต.
แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งโรงพยาบาลครบุรีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ 
จำนวนเตียงคนไข้ ๖๐ เตียง และโรงพยาบาลครบุรี ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสงฆ์อีกด้วย ผู้อำนวยการของ
โรงพยาบาลครบุรี คือ  นายแพทย์พัฒนา  เบ้าสารทร 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี  
วิธีการแก้ปัญหาของที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งลูกศรบอกทาง รวมทั้ง
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ
ตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร   .เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย   
 ๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในพื้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ข้อมูลจากการที ่ทางสถานี
ตำรวจภูธรครบุรีพบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผล
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ก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน   ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ และมีการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น 
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

)๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 )๒)   เกิดรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก 

)๓ )    ประสานการทำบัตรผู้พิการ        
)๔)    ตั้งนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน/ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน 
)๕)     โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง               
)๖)    ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน   

  

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

                   เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ใช้สัญจร  คือ  
ถนนสายหลัก  ได้แก่  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๗๑   ) สายครบุรี – เสิงสาง  เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อม
ระหว่างพื้นที่ชุมชนเมืองกับพ้ืนที่ชุมชน  ชนบทที่อยู่ภายนอก 

                   ถนนสายรองลงมา  คือ  ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแชะ  -  บ้านพนาหนอง  และสายบ้าน
แชะ  -  บ้างหนองรัง  เป็นทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างเขตพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ  คือ  ถนนทางหลวงชนบทจะเป็นถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

การสัญจรบนถนนสายหลัก 

              ลักษณะการจราจรบนถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๗๑  (ครบุรี  -  เสิงสาง)  มี
การสัญจรของรถยนต์รถบรรทุกต่างๆ  เนื่องจากเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างอำเภอ  ระหว่าง
จังหวัด  สภาพการจราจรจะหนาแน่นในช่วง  ๐๗.๐๐  -  ๐๙.๐๐   น.  และ  ๑๕.๓๐  - ๑๗.๐๐  น.  เบา
บางในช่วง  ๐๙.๐๐  -  ๑๕.๓๐  น.   และกลางคืน  ส่วนสาเหตุที่ทำให้การจราจรหนาแน่นในช่วง  ๐๗.๐๐  
- ๐๙.๐๐  น.  และ  ๑๕.๓๐  -  ๑๗.๐๐  น.  นั้นคือช่วงเวลาที่นักเรียนไปโรงเรียน  และกลับจากโรงเรียน  
พวกพนักงานข้าราชการตลอดจนผู้รับจ้างต่าง ๆ จะไปทำงานและกลับจากทำงานกันในช่วงเวลาดังกล่าว 

รูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นที่ 

    รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ   ส่วน
ใหญ่จะเป็นการสัญจรทางบก  คือ  การสัญจรเส้นทางโดยรถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์ , รถโดยสารประจำทาง  
ฯลฯ 

   ชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่ออกจากบ้านไปยังท่ีทำงานเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางล่าช้ามาก  และมีเฉพาะเวลา เช้า  -  เย็น  ที่มาส่งนักเรียน 

    นักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และรถโดยสารประจำทางตามลำดับ  ส่วนมากที่เดินทาง
โดนรถจักรยานยนต์ คือ  เด็กนักเรียนมัธยมขึ้นไป   ถ้าเป็นเด็กประถมจะขึ้นรถโดยสารประจำทางมาโรงเรียน 

   เกษตรกร  เป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เดินทางมาประกอบอาชีพส่วนมากจะมารถส่วนตัว   
เช่น  รถยนต์ ,  รถยนต์เกษตร ,  รถลาก  ฯลฯ 
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๕.๒  การไฟฟ้า 
   พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่........ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี 
หมู่ที่ ๑๐  ต.บ้านใหม่  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน มีเพียงบางส่วนของพื้นที่  ม.๑  บ้านดอนกรูด  
ม.๒   บ้านหนองรัง  ม.๕  บ้านโนนมะขามป้อม  ม.๙  บ้านหนองมะค่า เท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ส ่ ว น ส ถ า นี
ไฟฟ้าย่อยในเขตพ้ืนที่ อบต.แชะนั้นไม่ม ี

๕.๓  การประปา 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีระบบการบริการประปา ๒ อย่างด้วยกัน คือ 
ประปาภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลโดยการประปาภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 
  การบริการระบบประปาต่างๆ สามารถจำแนกได้ตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

๑. บ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งระบบประปา
ส่วนภูมิภาคและระบบประปาน้ำดิบของหมู่บ้าน โดยระบบประปาน้ำดิบมี ๑ แห่ง 

๒. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  หมู่บ้านหนองรังนั้นเป็นหมู่บ้านที่
อยู่ห่างจากการประปาส่วนภูมิภาคจึงไม่มีน้ำประปาใช้ ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้น้ำจากระบบประปาน้ำดิบจากหมู่บ้าน 
ซึ่งมีถังน้ำแชมเปญขนาด ๑๒ ม๓ จำนวน ๓ ถังแต่ยังมีพ้ืนที่อีกบางส่วนที่อยู่ห่างไกลชุมชนยังไม่มีประปาน้ำดิบใช้
อีกจำนวน ๒๐ หลังคาเรือน 

๓. บ้านแชะ  หมู่ที่ ๓  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา หมู่บ้านแชะ หมู่ ๓ นี้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตชุมชนเมืองจึงมีการบริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และบ้านที่ยังขาดน้ำกินน้ำใช้มีเพียง ๔ 
หลังคาเรือนเท่านั้น 

๔. บ้านแชะ  หมู่ที่ ๔ ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง จึง
มีการบริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างออกไปใช้ระบบประปาการเกษตรเป็น
ระบบประปาน้ำดิบ และจำนวนบ้านที่ขาดน้ำใช้มีอยู่ด้วยกัน ๑๕ หลังคาเรือน 

๕. บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ที่ ๕ ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาส่วน
ภูมิภาค มีก็เพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ่งตามปริมาตรดังนี้ คือ   

   ขนาดความจุ ๑๒ ม๓   ๑  ถัง 
   ขนาดความจุ   ๕ ม๓  ๒  ถัง 

๖. บ้านขาคีม  หมู่ที่ ๖  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาคมีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญจำนวน ๓ ถัง เท่านั้น แบ่งตามขนาดความจุได้ดังนี้ คือ
    ขนาดความจุ ๑๒ ม๓   ๑  ถัง 

   ขนาดความจุ   ๕ ม๓  ๒  ถัง 
 พ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านขาคีมมีน้ำประปาน้ำดิบใช้อย่างพอเพียง 

๗.  บ้านพนาหนองหิน  หมู่ที่ ๗  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง ซึ่งแบ่งตามขนาดความจุได้ดังนี้
    ขนาดความจุ ๑๒ ม๓   ๒  ถัง 

   ขนาดความจุ   ๕ ม๓  ๑  ถัง 
๘. บ้านถนนกลาง  หมู่ที่ ๘  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสมีา มีทั้งระบบประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากอยู่ไกลชุมชน 
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๙. บ้านหนองมะค่า  หมู่ ๙  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสมีา ไม่มีระบบประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ่งตามขนาดความจุได้ดังนี้  
    ขนาดความจุ ๑๒ ม๓   ๒  ถัง 

   ขนาดความจุ   ๕ ม๓  ๑  ถัง 
  ๑๐. บ้านดอนสง่างาม  หมู่ ๑๐  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  มีระบบประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีบางพ้ืนที่ในหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากอยู่
ห่างไกลชุมชน 

๑๑. บ้านโนนทอง  หมู่ที่ ๑๑  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา มีระบบประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค แต่ไม่พอเพียง เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกลชุมชน 
 ๕.๔  โทรศัพท์ 
  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อยู่ในเขตบริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีชุมสายโทรศัพท์โชคชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.โชคชัย  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
มีผู้ใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ ราย และในอนาคตมีแผนการที่จะขยายการบริการให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘ .๐๐ –  ๑๖ .๐๐ น  . ในวันจันทร์ – เสาร์ 

)วันเสาร์ครึ่งวัน  )หยุดวันอาทิตย  
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต

ทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐   ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ       ๑๓   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

 ๖.๒  การประมง     
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ไม่มีการประมง 
 ๖.๓ การปศุสัตว์       

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง
ไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑   ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  
 

 ๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   ๑         แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔         แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง   )๑ แห่ง) 
 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว                 
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  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

 ๖.๖ อุตสาหกรรม                      
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน  )โรงสีขนาดเล็ก)  ๒   แห่ง 

               (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ                   

การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ำมัน -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  ๑ แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 

    )๑ )  กลุ่มดอกไม้จันทน์ 
        )๒) กลุ่มผ้าไหม 

 ๖.๘ แรงงาน         
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อย
ละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับ ๙๙     ๒๕ 
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านเกษตร ประชากรออายุระหว่าง – ๕๐ ปี  บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น)ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ  ตามแบบ

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น )ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  )Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือนำข้อมูล
และโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยข้อมูลมีรายละเอียด  ดังนี้  

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 )๑)  บ้านดอนกรูด  หมู่ที ่๑   

หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านดอนกรูด         หมู่ที ่     ๑      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๘๔๘         คน  ชาย            ๔๕๔           .คน  หญิง          ๓๙๔            คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๒๗๒             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๖๔๕.๒                           ไร ่

)๒) บ้านหนองรัง  หมู่ที่ ๒   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านหนองรัง          หมู่ที ่     ๒      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๑,๓๑๗         คน  ชาย          ๖๕๗         .คน  หญิง        ๖๖๐             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๓๙๒             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด                 ๕,๘๘๘  ไร่     ๓  งาน 

  )๓)   บ้านแชะ  หมู่ที ่๓   
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หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านแชะ         หมู่ที ่     ๓      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด     ๔๔๔        คน  ชาย            ๒๑๓           .คน  หญิง        ๒๓๑             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๓๑๗             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๒,๗๘๓  ไร่         ๑ งา 

(๔)  บ้านแชะ  หมู่ที ่๔   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านแชะ         หมู่ที ่     ๔      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๑๙๗         คน  ชาย            ๑๑๑           .คน  หญิง          ๘๖             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๑๗๐             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๑,๔๘๗ ไร่  ๒  งาน 

 )๕)  บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ที ่๕   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านโนนมะขามป้อม     หมู่ที ่     ๕      ตำบล     แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .         
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๖๓๑         คน  ชาย          ๓๑๖           .คน  หญิง          ๓๑๕             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๒๑๐             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๔,๘๖๓ ไร่     ๒  งาน 

(๖) บ้านขาคีม  หมู่ที ่๖   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านขาคีม         หมู่ที ่     ๖      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๖๒๒         คน  ชาย           ๓๑๖           .คน  หญิง          ๓๐๖             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๑๘๔             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๓,๒๔๑                           ไร 

)๗) บ้านพนาหนองหิน  หมู่ที่ ๗   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านพนาหนองหิน        หมู่ที ่     ๗      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .         
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๗๑๑         คน  ชาย            ๓๕๓         .คน  หญิง          ๓๕๘             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๒๑๐             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๒,๗๗๓ ไร่   ๑  งาน 

)๘) บ้านถนนกลาง  หมู่ที ่๘   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านถนนกลาง         หมู่ที ่     ๘      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๙๗๘        คน  ชาย            ๔๖๙           .คน  หญิง          ๕๐๙             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๔๓๗             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๑๕๐                           ไร 

(๙)  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที ่๙   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านหนองมะค่า        หมู่ที ่     ๙      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๖๗๑         คน  ชาย            ๓๔๓          .คน  หญิง          ๓๒๘             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๒๓๙             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๔,๐๐๙                           ไร 

)๑๐) บ้านดอนสง่างาม  หมู่ที่ ๑๐   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านดอนสง่างาม         หมู่ที ่     ๑๐     ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .       
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๖๙๔         คน  ชาย           ๓๓๖           .คน  หญิง          ๓๕๘             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๑๙๙             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๓๒๗ ไร่    ๒  งาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๑ 
 

)๑๑) บ้านโนนทอง  หมู่ที ่๑๑   
หมู่บ้าน/ชุมชน      บ้านโนนทอง         หมู่ที ่     ๑๑      ตำบล      แชะ       อบต/เทศบาล   แชะ .           
อำเภอ       ครบุรี                    จังหวัด   นครราชสีมา                                                  .      
จำนวนประชากรทั้งหมด    ๔๗๘         คน  ชาย           ๒๓๖           .คน  หญิง          ๒๔๒             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         ๑๙๑             ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด              ๕๕๑  ไร่   ๓  งาน 

  

 
 
 
๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  )๑) บ้านดอนกรูด หมู่ที่  ๑  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(ไร่/บาท) 

๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๔๙ ครัวเรือน 
๓๔๒.๑     ไร่ 

๕๔๐ ไร่/กก. ๑,๖๒๐ ไร่/บาท ๔,๘๖๐ ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

  ๑๓ครัวเรือน 
  ๗๓.๒    ไร ่

๔๘๐ไร่/กก. ๑,๖๒๐  ไร่/บาท ๔,๓๒๐ไร/่บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

...........ไร่/กก. .............ไร/่บาท ...........ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

............ไร/่กก. ...........ไร่/บาท ..........ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

............ไร/่กก. ............ไร/่บาท ...........ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

...........ไร่/กก. ............ไร/่บาท ..........ไร่/บาท 

๒.๓  
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย ๒   ครัวเรือน 
   ๑๐๘.๑  ไร่ 

๑,๖๐๐ ไร่/กก.   ๕,๘๖๐ไร่/บาท   ๑๙,๒๐๐ ไร่/บาท 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

...........ไร่/กก. ..............ไร/่บาท ............ไร/่บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง  ๑๒ ครัวเรือน 
  ๑๒๑.๒    ไร ่

  ๔,๐๐๐ ไร่/กก.   ๔,๗๕๐ ไร่/บาท  ๗,๖๐๐ ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                  
…………………………. 
 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

..............ไร/่กก. 
 

..............ไร/่กก. 

.............ไร/่บาท 
 

...............ไร่/บาท 

.............ไร/่บาท 
 

............ไร/่บาท 

๒.๔  
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

............ไร/่กก. ..............ไร/่บาท ............ไร/่บาท 
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  )๑) บ้านหนองรัง หมู่ที่  ๒  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๑๘ ครัวเรือน 
๑๙๒     ไร ่

๔๘๐ ไร่/กก. ๑,๖๕๐ ไร่/บาท ๔,๓๒๐ ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

๒๕ ครัวเรือน 
๔๓๔.๓    ไร่ 

๔๓๐ไร่/กก. ๑,๖๒๐  ไร่/บาท ๓,๘๗๐ ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน ยางพารา.         ๒  ครัวเรือน 
๖๐        ไร่ 

๒๔๐ ไร่/กก.  ๕,๒๐๕ ไร่/บาท  ๙,๖๐๐ ไร่/บาท 

สวน  ผักกาดขาว.       ๕   ครัวเรือน 
๔๖.๒      ไร ่

๓,๕๐๐ ไร่/กก. ๑๕,๐๐๐ ไร่/
บาท 

๒๕,๐๐๐ ไร่/
บาท 

สวน.                  ครัวเรือน 
ไร่ 

......ไร่/กก.     ไร/่บาท        ไร่/บาท     
 

สวน.                  ครัวเรือน 
ไร่ 

.........ไร่/กก.    ไร่/บาท        ไร่/บาท     
 

๒ ๓ .  
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย ๘   ครัวเรือน 
๙๗.๓     ไร่ 

๑๘,๐๐๐ ไร่/กก.   ๕,๙๐๐ ไร่/
บาท  

๒๑,๖๐๐ ไร่/
บาท 

  ไร่ข้าวโพด ๑ ครัวเรือน 
๑๒         ไร ่

๑,๖๐๐ ไร่/กก. ๔,๙๐๐ไร/่บาท  ๙,๖๐๐ ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง ๒๙๓ครัวเรือน 
๔,๙๗๐.๑ไร ่

๔,๒๐๐  ไร่/กก.  ๓,๗๘๐ ไร่/บาท ๗,๙๘๐ ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…ข้าวโพดหวาน……. 
 
……………………………….. 

๓ ครัวเรือน 
๖๙.๒    ไร่ 

 
.......ครัวเรือน 

.......... ไร่ 

๒,๐๐๐  ไร่/กก. 
 
 

         ไร/่กก. 

 ๕,๐๐๐ ไร่/บาท 
 
 

.............ไร่/บาท 
 

๑๒,๐๐๐ไร่/บาท 
 

............ไร/่บาท 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

ครัวเรือน 
ไร่ 

............ ไร่/กก.ส
ไรร่ 

..........ไร่/บาท     ........ไร่/บาท 

 
 
 
 

)๓) บ้านแชะ หมู่ที่  ๓  
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ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๑๖๔ครัวเรือน 
๒,๒๕๘.๑   ไร ่

   ๕๖๐ไร่/กก.  ๑,๙๐๐ ไร่/บาท ๕,๐๔๐ ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

  ๓ ครัวเรือน 
  ๑๘.๑    ไร ่

   ๔๕๐ ไร่/กก. ๑,๗๐๐ ไร่/บาท ๔,๐๕๐ ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน  

สวน  ยางพารา.           ๑  ครัวเรือน 
   ๒๓       ไร ่

 ๒๔๐ไร่/กก.  ๕,๒๐๐ ไร่/บาท ๙,๑๒๐ ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

.........ไร่/กก. ....ไร่/บาท        
 

........ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

.......ไร่/กก.    ...ไร/่บาท     
 

.........ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

.......ไร่/กก.    ไร่/บาท     
 

..........ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย    ครัวเรือน 
             ไร่ 

.......ไร่/กก.     ..ไร่/บาท    
 

ไร่/บาท      
 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

..........ไร่/กก.    ...ไร/่บาท     
 

........ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง  ๒๗ ครัวเรือน 
 ๔๘๓.๓    ไร่ 

๔,๐๐๐ ไร่/กก. ๓,๘๒๐ ไร่/บาท ๗,๒๐๐..ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

........ไร่/กก. 
 

........ไร่/กก. 

...ไร่/บาท        
 

.........ไร่/บาท 
 

    ...ไร่/บาท     
 

.........ไร่/บาท 
 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

......ไร่/กก. .........ไร่/บาท ............ไร/่บาท 
 

 
 
 

 
)๔) บ้านแชะ หมู่ที่  ๔  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๖๑  ครัวเรือน 
 ๕๘๐.๒   ไร่ 

   ๕๘๐ไร่/กก. ๑,๙๐๐ ไร่/บาท ๕,๒๒๐ ไร่/บาท 
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 นอกเขตชลประทาน 
  

  ๓ ครัวเรือน 
  ๑๒.๑    ไร ่

   ๔๘๒ไร่/กก.  ๑,๗๐๐ ไร่/บาท ๔,๓๓๘ ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน  ยางพารา.           ๑  ครัวเรือน 
  ๓๖.๓      ไร ่

 ๒๕๐ไร่/กก.  ๕,๒๐๐ไร/่บาท ๙,๕๐๐..ไร่/บาท 

สวน  ผักกะหล่ำปลี.     ๑   ครัวเรือน 
 ๒          ไร ่

  ๓,๕๐๐ไร่/กก.  ๗,๘๐๐ ไร่/บาท ๑๔,๐๐๐.ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

.........ไร่/กก. ไร่/บาท        ..ไร/่บาท        

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

..........ไร่/กก.    ไร่/บาท        ....ไร่/บาท     

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย  ๖  ครัวเรือน 
 ๑๑๘.๓    ไร่ 

๑๘,๐๐๐ ไร่/กก. ๖,๐๐๐ไร/่บาท ๒๑,๖๐๐.ไร่/บาท 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

.......ไร/่กก.    ไร่/บาท        ..ไร่/บาท     

  ไร่มันสำปะหลัง  ๔๐ ครัวเรือน 
 ๗๓๗.๒    ไร่ 

  ๓,๘๐๐ไร่/กก. ๓,๗๗๐ไร่/บาท  ๖,๘๔๐.ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

............ไร/่กก. 
 
 

.......ไร/่กก. 

............ไร/่บาท 
 
 

.............ไร่/บาท 

................ไร่/บาท 
 
 

..............ไร่/บาท 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

........ไร่/กก. ...........ไร่/บาท ...........ไร่/บาท 

 
 
 
 
)๕) บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่  ๕  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

..............ไร่/กก. ..............ไร่/บาท ..............ไร่/บาท 

 นอกเขต
ชลประทาน 
  

     ครัวเรือน 
         .......ไร่ 

..............ไร่/กก. ..........ไร่/บาท ............ไร/่บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน  ยางพารา.           ๒  ครัวเรือน 
  ๕๕.๓      ไร ่

 ๒๔๐...ไร/่กก.  ๕,๒๐๐ไร/่บาท.    ๙,๑๒๐ไร่/บาท  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๕ 
 

สวน  ผักกะหล่ำปลี.     ๒   ครัวเรือน 
 ๑๕        ไร ่

๓,๕๐๐...ไร่/กก. ๗,๘๐๐ไร/่บาท.   ๑๔,๐๐๐ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

  .......ไร่/กก. ไร่/บาท    ....ไร่/บาท        

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

...........ไร่/กก. ..ไร่/บาท.        ..........ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย  ๑  ครัวเรือน 
 ๑๗       ไร่ 

๑๖,๐๐๐ไร่/กก. ๕,๙๘๐ไร/่บาท. ๑๙,๒๐๐ไร่/บาท  

  ไร่ข้าวโพด  ๑   ครัวเรือน 
 ๑๓.๑      ไร ่

 ๑,๙๐๐..ไร/่กก. ๕,๕๐๐ไร/่บาท.   ๑๑,๔๐๐ไร่/บาท  

  ไร่มันสำปะหลัง ๒๓๐ครัวเรือน 
 ๔,๗๖๒.๒   ไร ่

  ๔,๓๐๐ ไร่/กก. ๔,๑๐๐ไร/่บาท.    ๘,๑๗๐ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
………………………………
…. 
 
………………………………
….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

       .ไร/่กก. 
 
 

       ไร่/กก. 

.....ไร่/บาท        
 
 

   ...ไร/่บาท.    

..ไร/่บาท        
 
 

.........ไร่/บาท 
    

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

       ไร่/กก. ....ไร่/บาท.        ...ไร่/บาท        

 
)๖) บ้านขาคีม หมู่ที่  ๖  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๕  ครัวเรือน 
 ๕๒        ไร ่

   ๕๕๐ไร่/กก.   ๑,๘๐๐ไร่/บาท  ๔,๙๕๐ ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

       ไร่/กก. ไร่/บาท           ...ไร/่บาท     

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน  ยางพารา.           ๑  
ครัวเรือน 
  ๑๕      ไร่ 

 ๒๔๕..ไร่/กก.  ๕,๒๐๐ ไร่/บาท   ๙,๓๑๐ ..ไร/่บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

       ไร่/กก. ไร่/บาท           ไร่/บาท     

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

      ไร่/กก. ไร่/บาท           ..ไร่/บาท     

สวน.                       ครัวเรือน      ไร่/กก. ไร่/บาท           ..ไร่/บาท     



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๖ 
 

             ไร่ 
๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย     ครัวเรือน 
             ไร่ 

...........ไร่/กก.        ไร่/บาท     ..ไร่/บาท     

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

..........ไร่/กก. ..ไร/่บาท           ไร่/บาท     

  ไร่มันสำปะหลัง ๑๔๘
ครัวเรือน 
 ๓,๑๗๔    ไร่ 

 ๔,๑๐๐ไร่/กก.   ๓,๘๕๐ไร่/บาท ๗,๗๙๐ ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

.......ไร่/กก. 
 

       ไร่/กก. 

 
...ไร่/บาท        

 
 

...ไร่/บาท        

...........ไร่/บาท     
 
 

 .....  ไร่/บาท   

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

       ไร่/กก. ...ไร่/บาท           ไร่/บาท  

 
 

)๗) บ้านพนาหนองหิน หมู่ที่  ๗  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๒  ครัวเรือน 
 ๒๐        ไร ่

๔๓๔ไร่/กก   ๑,๖๕๐ ไร่/
บาท 

 ๓,๙๐๖ ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

   ......  ไร่/กก    ....ไร่/บาท     ไร่/บาท        

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน  ผักกาดขาว.          ๒  
ครัวเรือน 
  ๒๓      ไร่ 

 ๓,๗๐๐ไร่/กก ๑๕,๕๐๐ไร่/บาท  ๑๘,๕๐๐ ไร่/
บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

......ไร่/กก          ....ไร่/บาท        ไร่/บาท     

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

.....ไร่/กก        ......  ไร่/บาท     ไร่/บาท        

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

....ไร่/กก          ..... ไร่/บาท     ไร่/บาท        

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย   ๒  
ครัวเรือน 
  ๕๔.๓      
ไร่ 

๑,๖๐๐ไร/่กก ๕,๙๐๐ไร/่บาท 
 

๑๙,๒๐๐ ไร่/
บาท 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๗ 
 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

    ไร/่กก    ..........ไร่/บาท        ไร่/บาท        

  ไร่มันสำปะหลัง ๑๐๐
ครัวเรือน 
 ๒,๖๗๕.๒ ไร่ 

๔,๒๐๐ไร/่กก   ๔,๑๐๐ไร่/บาท    ๗,๙๘๐ ไร่/
บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

.....ไร่/กก       
 
 

.....ไร่/กก        

   ไร่/บาท     
 

   ไร่/บาท     

   ไร่/บาท     
 
 

       ไร่/บาท  

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

........ไร่/กก        ไร่/บาท            ไร่/บาท  

 )๘) บ้านถนนกลาง หมู่ที่  ๘  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๖  ครัวเรือน 
 ๕๘.๑      ไร ่

   ๔๙๐  ไร่/กก. ๑,๖๒๐ ไร่/บาท ๔,๔๑๐ไร/่บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

........ ไร่/กก.        ไร่/บาท        ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน  ผักกาดขาว.          ๒  
ครัวเรือน 
  ๒๓      ไร่ 

๓,๗๐๐ ไร่/กก ๑๕,๕๐๐ไร่/บาท ๑๘,๕๐๐ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

   ไร่/กก               ไร่/บาท        ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก              ไร่/บาท        ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก          ไร่/บาท        ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย ๑  ครัวเรือน 
๓๒.๒      ไร ่

๑๗,๐๐๐ไร่/กก  ๖,๐๐๐ ไร่/บาท ๒๐,๔๐๐ไร่/บาท 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก              ไร่/บาท        ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง  ๘  ครัวเรือน 
 ๕๙.๑   ไร่ 

  ๓,๘๐๐ ไร่/กก ๓,๗๘๐ไร/่บาท ๖,๘๔๐ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 

 ไร่/กก       
 
 

       ไร่/บาท 
 

       ไร่/บาท 

       ไร่/บาท 
 

       ไร่/บาท 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๘ 
 

 
………………………………….. 

......ครัวเรือน 

..............ไร่ 
     ไร่/กก        

๒ .๔ )
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

     ไร่/กก              ไร่/บาท        ไร่/บาท 

 
 

 
 )๙) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่  ๙  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๑  ครัวเรือน 
 ๒๐      ไร่ 

   ๔๙๐ไร่/กก ๑,๗๐๐ ไร่/บาท  ๔,๔๑๐  ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

....   ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.                ไร่/บาท        ไร่ /บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.               ไร่/บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

       ไร่/กก.          ไร/่บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.              ไร่/บาท         ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย ๓  ครัวเรือน 
  ๔๑      ไร่ 

๑๗,๖๐๐ไร่/กก.  ๖,๐๐๐ไร/่บาท ๒๑,๑๒๐ไร่/บาท  

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

  ไร่/กก.                 ไร/่บาท        ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง ๒๑๘ครัวเรือน 
 ๓,๙๔๘   ไร่ 

๔,๕๒๐ไร/่กก.   ๓,๗๘๐ ไร่/บาท  ๘,๑๓๖ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

ไร่/กก.        
 
 

ไร่/กก.        

        ไร่/บาท 
 

       ไร่/บาท  

       ไร่/บาท 
 

        ไร่/บาท 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.               ไร่/บาท         ไร่/บาท 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๑๙ 
 

 
 )๑๐) บ้านดอนสง่างาม หมู่ที่  ๑๐  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก.) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑ 
ทำนา 

 ในเขตชลประทาน 
 

๘๕  ครัวเรือน 
 ๑๔๕.๒    ไร่ 

๕๔๐  ไร/่กก. ๑,๘๐๐ ไร่/บาท ๔,๘๖๐  ไร่/บาท 

 นอกเขตชลประทาน 
  

  ๓  ครัวเรือน 
  ๓๓       ไร ่

๔๔๐  ไร/่กก. ๑,๗๐๐ ไร่/บาท ๓,๙๖๐ ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.                 ไร่/บาท         ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.                 ไร่/บาท         ไร่/บาท 

  ไร่ข้าวโพด     ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง ..๙..ครัวเรือน 
 ๑๔๙   ไร ่

๔,๑๐๐ ไร่/กก.  ๓,๗๗๐ ไร่/บาท ๗,๓๘๐ ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

 ไร่/กก.       
 
 

 ไร่/กก.        

        ไร่/บาท 
 
 

       ไร่/บาท 

        ไร่/บาท 
 

        ไร่/บาท 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.               ไร่/บาท       ไร่/บาท 

 
 
 
 

 )๑๑) บ้านโนนทอง หมู่ที่  ๑๑  

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ไร่/กก) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(ไร่/บาท) 
๒.๑  ในเขตชลประทาน ๒๒  ครัวเรือน ๕๘๐  ไร/่กก. ๑,๙๐๐ ไร่/บาท ๕,๒๒๐ ไร่/บาท 
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ทำนา   ๑๔๕.๒    ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน 
  

  ๓  ครัวเรือน 
  ๓๓       ไร ่

๔๓๔ ไร่/กก. ๑,๗๐๐   ไร่/บาท ๓,๙๖๐ ไร่/บาท 

๒.๒ 
ทำสวน 

สวน ยางพารา.           ๑ ครัวเรือน 
   ๒๐     ไร่ 

๒๕๙  ไร/่กก. ๕,๒๐๐  ไร่/บาท ๙,๘๔๒ ไร่/บาท 

สวน  ผักกาดขาว.       ๒  ครัวเรือน 
  ๓         ไร ่

๓,๗๐๐ ไร่/กก. ๑๕,๕๐๐ ไร่/บาท ๑๘,๕๐๐ ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.              ไร่/บาท         ไร่/บาท 

สวน.                       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 ไร่/กก.              ไร่/บาท         ไร่/บาท 

๒.๓ 
ทำไร่ 

  ไร่อ้อย  ๓   ครัวเรือน 
 ๑๓๗.๓    ไร่ 

๒๐,๐๐๐ ไร่/กก.  ๖,๐๐๐  ไร่/บาท ๒๔,๐๐๐ ไร่/บาท 

  ไร่ข้าวโพด  ๑๑ ครัวเรือน 
 ๑๑         ไร ่

๒,๐๐๐  ไร่/กก. ๕,๕๗๐ ไร่/บาท ๑๒,๐๐๐ ไร่/บาท 

  ไร่มันสำปะหลัง ..๒๑.ครัวเรือน 
 ๒๐๑.๒   ไร่ 

๓,๗๐๐  ไร่/กก ๓,๗๗๐ ไร่/บาท ๖,๖๖๐  ไร่/บาท 

  อ่ืนๆ โปรด
ระบุ                      
…………………………………. 
 
………………………………….. 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 
 
......ครัวเรือน 
..............ไร่ 

 ไร่/กก.        
 
 

ไร่/กก.        

   ไร่/บาท     
 
 

        ไร่/บาท  

        ไร่/บาท 
 
 

        ไร่/บาท 

๒.๔ 
อ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                       . 

     ครัวเรือน 
             ไร่ 

ไร่/กก.                ไร่/บาท         ไร่/บาท 

 
 
 
 
  ๗.๓  ข้อมูลแหล่งน้ำการเกษตร 
  )๑)  บ้านดอนกรูด  หมู่ที่ ๑ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 
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๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
  )๒)  บ้านหนองรัง  หมู่ที่ ๒ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
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๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 

  )๓)  บ้านแชะ  หมู่ที่ ๓ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
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 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 

  )๔)  บ้านแชะ  หมู่ที่ ๔ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 
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  )๕)  บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ ๕ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 

  )๖)  บ้านขาคีม  หมู่ที่ ๖ 
แหล่งน้ำ 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ

การเกษตร 
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เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 

  )๗)  บ้านพนาหนองหิน  หมู่ที่ ๗ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 
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เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 

  )๘)  บ้านถนนกลาง  หมู่ที่ ๘ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
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 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 
 

 
  )๙)  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่ ๙ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 
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๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

 
 
 

 
 
  )๑๐)  บ้านดอนสง่างาม  หมู่ที่ ๑๐ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ)       
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๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

 
 
 
 

 
  )๑๑)  บ้านโนนทอง  หมู่ที่ ๑๑ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยใน
ปีที่ผ่านมา (มิลลิลิตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ำฝน - -  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำ 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

๓.๒) แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 ๑.แม่น้ำ       
 ๒.ห้วย/ลำธาร       
 ๓.คลอง       
 ๔. หนองน้ำ/บึง       
 ๕.น้ำตก       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 

      

๓.๓) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้    
 ๑.แก้มลิง       
 ๒.อ่างเก็บน้ำ       
 ๓.ฝาย       
 ๔ .สระ       
 ๕.คลองชลประทาน       
 ๖.อื่น ๆ )โปรดระบุ) 

๖.๑)_______________ 
๖.๒)_______________ 
๖.๓)_______________ 
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๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 )๑)  บ้านดอนกรูด  หมู่ที่ ๑ 

 
แหล่งน้ำ 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
 )๒)  บ้านหนองรัง  หมู่ที่ ๒ 

 
แหล่งน้ำ 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
  
 
 
)๓)  บ้านแชะ  หมู่ที่ ๓ 

  มี ทั่วถึงหรือไม่ 
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แหล่งน้ำ ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
 )๔)  บ้านแชะ  หมู่ที่ ๔ 

 
แหล่งน้ำ 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

  
 
 
 
 
 
)๕)  บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ที่ ๕ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
)๖)  บ้านขาคีม  หมู่ที่ ๖ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
 
 
 
 
 
)๗)  บ้านพนาหนองหิน  หมู่ที่ ๗ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
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๔.๖.๓).............................................. 
 

)๘)  บ้านถนนกลาง  หมู่ที่ ๘ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 
 
 
 
 
 
)๙)  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่ ๙ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 
๔.๖.๓).............................................. 

      

 

)๑๐)  บ้านดอนสง่างาม  หมู่ที่ ๑๐ 
 

แหล่งน้ำ 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 
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๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 

      

 

  
 
 
 
 
 
)๑๑)  บ้านโนนทอง  หมู่ที่ ๑๑ 

 
แหล่งน้ำ 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บ้าน )ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา )การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

๔.๕ แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
๔.๖ อื่น ๆ ระบ ุ
๔.๖.๑).............................................. 
๔.๖.๒).............................................. 

      

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ จำนวน  ๙  แห่ง  คือ 
๑)  วัดบ้านดอนกรูด   ตั้งอยู่ในบ้านดอนกรูด  ม.๑    ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
๒)  วัดบ้านหนองรัง  ตั้งอยู่ในบ้านหนองรัง  ม.๒  ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
๓)  วัดโนนมะขามป้อม  ตั้งอยู่ในบ้านโนนมะขามป้อม  ม.๕ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
๔)  วัดด่านมะม่วง  ตั้งอยู่ที่ชุมชนด่านมะม่วง  บ้านโนนมะขามป้อม ม.๕  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.

นครราชสีมา 
๕)  วัดโนนตะคร้อ  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า  ม.๙   ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
๖)  วัดหนองมะค่า  ม.๙  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองมะค่า  ม.๙  ต.แชะ  อ.ครบุรี      จ.นครราชสีมา 
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๗)  วัดพนาหนองหิน ตั้งอยู่ที่บ้านพนาหนองหิน ม.๗ ต.แชะ อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
๘)  วัดขาคีม  ตั้งอยู่ที่บ้านขาคีม  ม.๖  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
๙)  วัดป่า  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม.๔  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
ซึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือวัดป่า  เนื่องจากเป็นวัดป่านิกายธรรมยุติแห่งเดียวที่อยู่ใกล้

ตัวอำเภอมากท่ีสุด   และเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น  เงียบสงบ 
 ๘.๒  ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวนัขึน้ปีใหม่   ประมาณเดอืน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 ๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องจักรสานที่ใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก แพทย์แผนไทย
บ้านดอนกรูด เป็นต้น  
  ภาษาถ่ิน ประชาชนภายในตำบลแชะ พูดภาษาไทยโคราช ร้อยละ ๙๕ 
 ๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลแชะ ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่ขึ้นได้ และได้รับป้ายอาหาร
ปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข ได้แกข่องฝากจากร้านตี๋ใหญ่ เช่น หอยจ้อ กุนเชียง สละลอยแก้ว เป็นต้น 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑  น้ำ  ที่ใช้ในการทำการเกษตร  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองสะแก และฝายหัว

ลาด และในส่วนที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปาส่วนภูมิภาค
อำเภอครบุรี 

๙.๒  ป่าไม้ ภายในเขตตำบลแชะ ไม่มีป่าไม้ 
๙.๓  ภูเขา  ภายในเขตตำบลแชะ ไม่มีภูเขา  
๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินดอน ดินชื้น ซึ่งเป็นดินชุดโพนพิสัย ดินเนินเขา กลุ่มดิน

ภูเขา กลุ่มดินภูเขาสูง และกลุ่มดินอ่ืน ๆ ตามลักษณะของพ้ืนที่ 
๑๐. อ่ืน ๆ )ถ้ามี) 

- 
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ส่วนที่ ๒  
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจ
รัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
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ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ     
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั ่งย ืน  เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
นโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๑ ข้อ 
๑) ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) ลดเหลื่อมล้ำ/โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๓) ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 
๔) ส่งเสริมบทบาท/ใช้โอกาสในอาเซียน 
๕) รักษาความมั่นคง/สร้างความสมดุลทรัพยากร 
๖) ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม 
๗) รักษาความมั่นคง/การต่างประเทศ 
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๘) ศึกษาเรียนรู้/ทะนุบำรุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม 
๙) เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
๑๐) พัฒนา/ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์/วิจัย/นวัตกรรม 
๑๑) ราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล/ป้องกันทุจริต 
ประเด็นปฏิรูปคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) จำนวน ๑๑ ด้าน 
๑) แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
๒) ใช้อำนาจ (รวมอำนาจ/กระจายอำนาจ) 
๓) แก้ปัญหาพลังงาน 
๔) การศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิปัญญา 
๕) พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม 
๖) การเข้าสู่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ/บริหาร 
๗) ควบคุมอำนาจ (ยุติธรรม/องค์กรอิสระ) 
๘) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๙) พัฒนาสื่อสารมวลชน 
๑๐) แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ/สังคม 
๑๑) จัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้า/ป่าไม้ 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  โดยได้พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  โดยมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา  โดยรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

แบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ 

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
๒) รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๓) รายไดจ้ากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
๔) มูลคำการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
๒) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
๓) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชกา ร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

(๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
(๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
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(๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย
ชายแดน 

(๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์

ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic 
และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑) เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒) เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดำเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  กำหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อ
ปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 
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๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   

๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และ
การลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดำเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏริูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ทและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  กำลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการดำเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
(GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการดำเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม     ๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ำ  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบราชการ    ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  สำรวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
ยุทศาสตร์ที่ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%) 
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพใน
พ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตร
ต้นทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตนกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน (%) 
 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๑๐. ส่งเสริมการออมของ
ครัวเรือน 

 
ยุทศาสตร์ที่ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/
คน) 
 
๘. จำนวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของแรงงาน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้า
และบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative 
Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจ
และเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถ
และความเชียวชาญของแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความยากจนและ
ความเลื่อมล้ำ 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้
อย่างทั่งถึง และได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวกจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐ รวมทั้งระบบ
ป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 
 

๒. เพื่อพัฒนาโครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงาน
แรงงาน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
สังคมและประกันสังคมใน
แรงงาน 
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๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%)  

 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะสุขที่มีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์)  

๕. ส่งเสริมการให้ความ
ช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสร้างความคุ้มกัน
ให้กับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ขอรับ
บริการได้รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทางภารกิจ
ที่กฎหมายกำหนด 

๔. เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรด้านดิจิทัล
ได้รับความรู้และประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ปี  
 
 
 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิต
แพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาทันตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ
รองรับภาวะผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน 
ทุกสาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษา
ในและนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากร
ในทุกพ้ืนที่ ในทุกด้าน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๕๐ 
 

๑๓. อัตราการได้รับงานทำ
ของบัณฑิตที่จบภายใน ๑ 
ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-
net ม. ๓ (คะแนน) 

๑๔. ส่งเสริมและแนะนำความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบ
ใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย 
(จำนวนระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ำ
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 
๕. ความยาวสะสมของ
เขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะ
ตลิ่ง (เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่
ระบบป้องกันน้ำท่วมใน
พ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณ
ขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำลำ
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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๘. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกิโลวัตต์/
คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้
นำมันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือ
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความสำคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เป็นศูนย์บริหารจัดการ
เครือข่ายป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
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แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล) 
(ต่อ) 
 

๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม 
(ตำบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ำประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
(%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่น
ที่จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  

๑. เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพื่อเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่ยยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 

 
๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ

ปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประนะ

ชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ ์พืชและเมล็ดพันธุ ์พืชที ่ด ีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที ่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่อ งเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพื ่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู ่ธ ุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ ์
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่นทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๑.๕  ไทยแลนด ์๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 
๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียด
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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๑ . กล ุ ่ ม อ าหา ร   เ กษตร  และ เทค โน โลย ี ช ี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที ่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
๒.๑  วิส ัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้กำหนดวิส ัยทัศน์ ( Vision ) เพื ่อเป็น

สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นเป้าหมายและผลคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคต ด้วยตำบลแชะเป็น
ตำบลขนาดเล็กมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะ
เป็นชุมชนที่ดี มีศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้  

    ๑) ( Vision )เพื่อการพัฒนาให้เป็นชุมชนตามที่คาดหวังในอนาคต ดังนี้ 
“น้ำไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  มีคุณธรรม  นำประชาเป็นสุข” 

 

   ๒.  พันธกิจ ( Mission ) 
 ๑.๑  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 
  ๑.๒  การบริหารจัดการ เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ 

 ๑.๓  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กร ครอบครัว และคน ในด้านต่างๆ 
 ๑.๔  สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๒.๑  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน อย่างทั่วถึง 
 ๒.๒  ชุมชนน่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ 

 ๒.๓  ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรมีศักยภาพ ประชาชนมีรายได้พอเพียง 
 ๒.๔  การบริหารจัดการที่ดี แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม 
  ๒.๒.  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
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๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๑.๒)  พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค  รวมทั้งวางโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากรศึกษา 

นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร 
๓.๑)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๔)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน  
๔.๔)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๕.๒  การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุง

บำรุงรักษา 
๖.๒)  การจัดให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๖.๓)  การจัดให้มีผังเมืองของท้องถิ่น และผังเมืองรวม 
๖.๔)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื ่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว   

๗.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๓)  ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนา 
   ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๙.๒)  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และ
ดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่า

ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

  ๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและครอบคุลมพ้ืนที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

๒)  ประชาชนได้รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยู่อาศัย  
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๕)  ชุมชนน่าอยู่และไม่เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ 
๖)  ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
   ๑)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ ๙๐ ในการให้บริการแก่ประชาชน 

๒)  ประชาชนร้อยละ ๑๐  ได้รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยู่อาศัย  
๓)  ประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๔)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๕)  ไม่มีมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษในพ้ืนที่ 
๖)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่สืบไป 

   ๒.๕.  ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  มีโครงการพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  ๑๐  แห่ง/ปี  

๒)  การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง/ปี  
๓)  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 
๔)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๓  ครั้ง/ปี  
๕)  การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมท่ีดีตลอดทั้งปี  
๖)  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า๓ครั้ง/ปี 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา  ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้

มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒.๘ แผนงาน 

  ๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓)  แผนงานการศึกษา 
  ๔)  แผนงานสาธารณสุข 
  ๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗)  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน  
  ๘)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙)  แผนงานงบกลาง 
 

  ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบต. แชะ 
(พศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 
๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

นโยบายรัฐบาล (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ

๕. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

๖. การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๘) 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์
อย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

๔. การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เป
นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเข
มแข็งทางเศรษฐกิจ และแขง่ขัน
ไดอยางยั่งยืน 
๙.ยุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

๖.  การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๔)(๖.๑๑) 
(๖.๑๕)(๖.๑๖) และ
(๖.๑๗) 

๑. .ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันเศรษฐกิจ 
๒.ยุทธศาสตรยกระดับ
สังคมใหเป็นเมืองนาอย ู

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

๓.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพคน 
๔.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๑.ยุทธศาสตรการเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๒.ยุทธศาสตรการสร้างความเป
นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

๓.การลดความเหลื่อม
ลำ้ของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของ 
รัฐ 

๒.ยุทธศาสตรย์กระดับ
สังคมใหเป็นเมืองน่าอยู ่
๔.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิของประชาชน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
ศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

๕. การยกระดับ
คุณภาพการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓. ยุทธศาสตรส์ร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์

๖. การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๑๒) 
๗.การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
ศักยภาพคน 
 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตรส์ร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

๔. การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๖) 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๘ ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

๑. ยุทธศาสตรด์้าน
ความมั่นคง 

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

๑. การปกป้องและเชิด
ชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๔. ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกป้องสถาบัน
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๖. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

๖. การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๑๐) 
๑๐. การส่งเสรมิ การ
บริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริ และประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๙. ยุทธศาสตร์การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๓. การลดความเหลื่อม
ล้ำของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการของรัฐ(๓.๖) 

๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๔. ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๑๐. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

๘. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวิจยัและ
พัฒนาและนวัตกรรม 
(๘.๒) 

๓. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์
อย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
   ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล               
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรภายในตำบลแชะ  ซึ่งจะพิจารณา
จากโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  การวิเคราะห์     จุดแข็ง (Strength : 
S)   และจุดอ่อน  ( Weakness : W )   เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กรและท้องถิ่น   ส่วนการวิเคราะห์
โอกาส   (Opportunity : O)   และอุปสรรค   (Threat : T)    เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรและ
ท้องถิ่น มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 
►  ด้านการบริหาร   ได้แก่   การแบ่ง 

ส่วนราชการ   การวางแผน   การประสานงาน 
การมอบอำนาจ  การกำกับดูแล 

►  ระเบียบ   กฎหมาย 
►  บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ 

วินัย   ทัศนคต ิพฤติกรรม 
►  งบประมาณ 

►    ด้านเศรษฐกิจ 
►    ด้านสังคม 
►    นโยบายรัฐบาล/ กฎหมาย 
►    เทคโนโลย ี
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S๑. ตำบลแชะมีถนนเชื่อมต่อกับอำเภอ              ข้างเคียง
ราษฎรสามารถเดินทางนำสินค้าไปจำหน่ายได้สะดวก/
ระบบการสื่อสารดี 

S๒.  ตำบลแชะมีพ้ืนที่การเกษตร  สิ่งแวดล้อมดี  ราษฎรส่วน
ใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้หลายประเภท ผลผลิตที่มีชื่อ 
เช่น มันสำปะหลัง ข้าว เป็นต้น 

S๓.  ตำบลแชะมีระบบชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

S๔.  หลายหมู่บ้านของตำบลแชะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากอำเภอ จังหวัด ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้/จำหน่ายเองใน
หมู่บ้าน 

S๕.  ตำบลแชะมีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความ
นิยม  

S๖.  ราษฎรของตำบลแชะมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม”
สังคมวัฒนธรรมชนบท”รักษาประเพณีท้องถิ่น ความขัดแย้ง
ทางสังคม การเมือง มีน้อย 

S๗.  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ที่หลากหลาย 
S๘.  ไม่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว 
S๙.  ประชากรไม่มีการเคลื่อนย้าย/มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมาก 
S๑๐. มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับกระจายทั่วพ้ืนที่ 
S๑๑. มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพ้ืนที่  ประชาชน

สะดวกในการมารับบริการขั้นพ้ืนฐาน 
S๑๒. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ต้องการของตลาด//เป็นที่

รู้จักของคนทั่วไป 
S๑๓. ตำบลแชะ มีพ้ืนที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรกดโลก เช่น

ผาชมตะวัน และผาเก็บตะวัน 

W๑. ตำบลแชะมีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

W๒. พื้นที่ตำบลแชะในบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
 W๓. ราษฎรให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ค่อนข้างต่ำผู้ที่จะเสียสละเพ่ือชุมชนเริ่มหาได้ยาก 
W๔.  ราษฎรและเกษตรกรของตำบลแชะเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ

แบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่ยอมรับหรือใส่ใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีการประกอบอาชีพ ตามสภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

W๕.  ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานราชการและยังไม่ได้รับความเชื่อม่ันจากเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

W๖.  การแปรรูปผลผลิตส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ต้องใช้ตามฤดูกาลทำให้ 
ราษฎรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ ในวงจำกัด/
ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม 

W๗.  ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม 
W๘.  ขาดทักษะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
W๙.  ขาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี 
W๑๐. ประชาชนวัยแรงงานศึกษาต่อน้อย 
W๑๑.  ผู้นำชุมชนสว่นใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
W๑๒. การคมนาคมต้องพึ่งพาตนเอง ไม่มีรถโดยสารประจำทาง 
W๑๓. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนขาดความเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง 
W๑๔. ขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู้ และกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
W๑๕. สภาพการตั้งบ้านเรือนบางพ้ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม 
W๑๖. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีจำหน่ายต่อเนื่องทั้งปี ทำให้ความ

ต่อเนื่องในระบบการตลาด 

►  ระบบข้อมูล 
►  การประสานงาน/การอำนวยการ/ความ

ร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ 
►  ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การทำงาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๖๕ 
 

W๑๗.  เกษตรกรของตำบลแชะส่วนใหญ่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว/พันธุ์
พืชไม่เปลี่ยนพันธุ์/ทักษะการเรียนรู้น้อย/การส่งเสริมอาชีพรอง
น้อย/ขาดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

W๑๘. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางค่อนข้างยากจน ผลผลิตก็
ราคาต่ำ  ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 

W๑๙. ตำบลแชะมีประชากรไม่มากวัยแรงงานส่วนใหญ่ไปทำงานใน
โรงงานนอกพ้ืนที่ การทำการเกษตรจะเป็นผู้สูงอายุ  ขาดการสืบ
ทอดและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

 
 
 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 
การพัฒนาท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา  การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลส่วนมากมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงบางส่วน  ก็เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีงบประมาณในการพัฒนาที่จำกัด  และต้องพัฒนาให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  
และจะต้องพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ตามทิศทางนโยบายของรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และ
แผนพัฒนาอำเภอ  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 

 

โอกาส (Opportumities) ปัญหา / อุปสรรค (Threats) 

O๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ   

O๒. เกษตรกรของตำบลแชะบางหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุน
ให้มีตลาดกลางชุมชน  เพ่ือลดปัญหาทางการตลาด  

O๓.  ผูสู้งอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

O๔.  นโยบายจังหวัด  อำเภอ  สนับสนุนการแปรรูปสินค้า
การเกษตร 

O๕.  มีอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่อยู่ภายในตำบล
สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี 

O๖.  กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพและความพร้อมที่จะได้รับการ
สนับสนุนขยายวงเงินกู้  เพ่ือการลงทุนจากสถาบันการเงิน 

O๗.  มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีเยี่ยมภายในชุมชน 

O๘.  รัฐมีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด/การผลิต แก่กลุ่ม
อาชีพและกลุ่ม OTOP ทั้งในระดับตำบลและระดับจังหวัด 

O๙.  หลายประเทศประสบภาวะขาดแคลนข้าว ทำให้ผลผลิต
ข้าวเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

T๑. การพัฒนาตำบลตามแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ จำกัดด้วยข้อ
กฎหมาย เช่น กฎหมายแนวเขตอุทยาน 

 T๒. แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทำ
การเกษตร แล้วยังมีน้อย  ปริมาณน้ำมักจะขาดแคลนในช่วง
เข้าฤดูแล้ง/ฝนตกไม่ชุก 

T๓.  เกษตรกรยังประสบสภาวะปัญหาจากภัยธรรมชาติทุกปี 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นที่ดอนไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ พืชผล
ได้รับความเสียหายในหน้าแล้ง พื้นที่ลาบลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่
ส่วนใหญ่ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขัง 

T๔.  ตำบลแชะมีองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็น อบต.ขนาด
เล็ก มีรายได้น้อย งบประมาณส่วนใหญ่ตั้งเพ่ือบริหารงาน
ประจำ งบเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนามีน้อย 

T๕.  ราคาของผลผลิตขึ้นอยู่กับกลไกตลาดภายนอกเป็นผู้กำหนด 
ในการทำการเกษตรต้องใช้น้ำมันราคาแพง 

T๖.  เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือทำได้ล่าช้าเนื่องจากขาด
ความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ และมีหลักเกณฑ์มาก 

T๗.  การเมืองผันแปรทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย สังคมใน
ภาพรวมระดับชาติกับชนบทยังขัดแย้งกัน 

T๘.  การดำเนินชีวิตของคนในชาติเปลี่ยนไปต้องพ่ึงพิงจาก
ภายนอก 

T๙.  งบประมาณมีจำกัด  ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ
ด้าน 

T๑๐.  ค่านิยมทางการศึกษา ยังนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

T๑๑.  ตำบลแชะไม่มีสิงอำนวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ตลาด 
ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ต้องเดินทางไปอำเภอข้างเคียง 

T๑๒.  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
  ๑.    การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

 

  ►  ในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแบบปลอด
ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมน   เพ่ือนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน 
 

๒. การดำเนินงานด้านคนและสังคม 
 

  ►   ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้สนับสนุนงบประมาณในกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอครบุรี   เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดตามโครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา 
  ►   ในด้านกีฬา      ได้จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบล     จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านขึ้น      และ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ  ให้กับหมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนประชาชนและเพ่ือ
พัฒนาการกีฬาระดับหมู่บ้าน     
  ►   ในด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามาช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ►   ในด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์   เป็นต้น 
  ►   ในด้านการศึกษา   ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวัน แก่โรงเรียนและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
  ►    ในด้านการสาธารณสุข   ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก   และโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ   เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอครบุรี รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและยาฉีดคุมกำเนิดสุนัขและแมว 
  ►   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื ่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำ    สนับสนุนงบประมาณกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ 
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรีเพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู ้ประสบภัยแล้งสนับสนุน
งบประมาณโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา 
  ►  ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  ►  ในด้านคมนาคมได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมโดยการลง
ลูกรัง/หินคลุก ก่อสร้างถนนดิน ถนนลาดยางให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น   อีกทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อดำเนินการ
ก่อสร้างถนนที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับ
การแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
  ►   ในด้านการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขด้านการระบายน้ำ  เพื่อให้เกษตรกรได้ระบายน้ำได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
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  ๔.    การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ 
  ►  ในด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง จัดซื้อภาชนะเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
  ►   ในด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  ได้ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำ   และปรับปรุงคลอง 
ที่ตื้นเขิน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  ในการทำเกษตรกรรม  ปรับปรุงฝายเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร 

๕.  การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
  ► ในด้านการเมืองการปกครอง   ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ตำบล   
โดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน   ประชาคมตำบล   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง    ตาม
ระเบียบพัสดุในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล   การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ►   ในด้านการพัฒนาบุคลากร   ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานส่วนตำบล       สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล    ให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ    เพื่อให้มีความรู้    คุณธรรม    และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ►   ในด้านงบประมาณ   ได้ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกครัวเรือน 
  ►   ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน   ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือ
ให้บริการในเรื่องการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  จัดทำเอกสารแนะนำการติดต่อราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และปรับปรุงการให้บริการ  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการให้ดียิ่งขึ้น 

๖. การดำเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  ►   ในด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนน
และสถานที ่สำคัญ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์    เพื ่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     และมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั ้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ำและมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๖๙ 
 

พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พ้ืนที่ในองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดำเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๗๐ 
 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ประชาชนบริโภค
น้ำที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจำปี   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๗๑ 
 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จำนวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได้ 

 ๗) ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะไม่มีแหล่ง
ท่องเทีย่วและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้นำ อป



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
 หน้า ๗๒ 
 

พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็มและ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแชะ 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
แชะ 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์

61 62 63 64
๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๓. ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
ให้สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ

๑. การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ

มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดีและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ส าหรับอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาแหล่งน้ า

ไม่น้อย
กว่า ๒ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๔ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๖ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า๘ 
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๒
 โครงการ

๑. พัฒนาแหล่ง
น้ า  ๒. สานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ

๑. โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า
 ๒. โครงการ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ

กองช่าง อบต.แชะ

๒. ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

๒. การพัฒนา
การศึกษา

๒. การพัฒนา
การศึกษา

ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์
คุณภาพชีวิต
และท่ีอยู่อาศัย

ประชาชนร้อย
ละ ๑๐  ได้รับ
การสงเคราะห์
คุณภาพชีวิต
และท่ีอยู่อาศัย

10% 20% 30% 40% เพ่ิมข้ึนปีละ 
๑๐%

๒)ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา 
บุคลากรด้าน
การศึกษา ครู  
นักเรียนให้เป็น
ผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน

๑. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา     
   ๒.  โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา อบต.แชะ

แบบ ยท. ๐๓

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ
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เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓

เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 ๓ ต่อปี

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒. ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

๓.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร

๓.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร

ประชาชนมี
รายได้
เพียงพอ
สามารถ
พ่ึงตนเองได้

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๓ จาก
การลงทุน  
พาณิชยก
รรมและ
การท่องเท่ียว

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
สนับสนุน

๓) พัฒนา 
ปรับปรุงพันธ์ุ
พืชและเมล็ด
พันธ์ุพืชท่ีดีมี
คุณภาพส่งเสริม
ให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรมลด
ต้นทุนเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 
ปรับปรุงผลิตผล
ให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ถนอมและแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการ
เล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพ่ือ
การบริโภคเพ่ือ
จ าหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ์
 และเพ่ิม
ช่องทางตลาด

๑. โครงการ
ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหา
การประกอบ
อาชีพ  ๒. 
โครงการ
ส่งเสริมการท า
เกษตรทางเลือก
 ๓. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริม            
 ๔. โครงการ
ส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์         
 ๕.โครงการ
ส่งเสริมสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน          
๖.โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน

ส านักปลัด อบต.แชะ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก
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หน่วย
สนับสนุน

๔)  ส่งเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง
 พัฒนาบทบาท
ของผู้น าชุมชน 
 คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและ
คุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  
สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน  
พัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพ
ตาม
ความสามารถ
ของแรงงานใน
ท้องถ่ิน

๒ ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่   
๔. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

๔. ด้านการ
พัฒนาสังคม

๔. ด้านการ
พัฒนาสังคม

๔) ประชาชน
มีรายได้
เพียงพอ
สามารถ
พ่ึงตนเองได้

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๓ จาก
การลงทุน  
พาณิชยก
รรมและ
การท่องเท่ียว

10% 20% 30% 40% เพ่ิมข้ึนปีละ 
๑๐%

๑. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต             
 ๒. โครงการ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน           
 ๓. โครงการ
สงเคราะห์
ประชาชน

กองสวัสดิการ อบต.แชะ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ
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ส านักปลัด อบต.แชะ

หน่วย
สนับสนุน

๑๒)  พัฒนา
ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
แหล่งน้ า ลุ่ม
น้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้
มีความอุดม
สมบูรณ์ 
สร้างจิตส านึก
เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหามลพิษ
และปัญหา
ส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน 
จัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม
 และจัดการ
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

๒ ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

๕. ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๕. ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๕)  ชุมชนน่า
อยู่และไม่เกิด
มลภาวะ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นพิษ

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

ไม่น้อย
กว่า ๓ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๖

โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙

โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

๑. โครงการ
ป้องกัน
โรคติดต่อ      
๒. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข     
๓.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
ของประชาชน

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ
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ไม่น้อย
กว่า ๖ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒ 
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

 ๗)  ส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น
และความ
ต้องการของ
ประชาชน 
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
เส้นทางการ
คมนาคมอย่าง
ท่ัวถึง

๑. โครงการ
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

กองช่าง อบต.แชะ

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เพ่ีมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ  
  ๒. ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

๖.ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

๖.ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

๑. มี
โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดี
และครอบคุ
ลมพ้ืนท่ี
ส าหรับอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน

จ านวนสาย
ทางท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

ไม่น้อย
กว่า ๓ 
โครงการ
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ไม่น้อย
กว่า ๓ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๖

โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙

โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒. ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

๗.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา

๗.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

๘)  พัฒนา
ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ของชุมชน
ท้องถ่ินโคราช
  โดยการ
อนุรักษ์สืบ
สานต่อและ
เช่ือมโยงสู่
กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว

๑.โครงการท านุ
บ ารุงศาสนา 
บ ารุงรักษา
ศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
วัฒนธรรมอันดี
ของท้องถ่ิน    
๒. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว       
๓.โครงการ
ส่งเสริมกีฬา

กองการศึกษา๖.ประชาชน
ได้อนุรักษ์
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

อบต.แชะ
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อบต.แชะ๙)  ปรับปรุง

โครงสร้าง
การ
บริหารงาน  
น าระบบ
สารสนเทศมา
ใช้ในการ
บริหารงาน
ภายในองค์กร
  สนับสนุน
บุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับ
การศึกษา 
อบรม การท า
วิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้    
๑๐)  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ   
๔.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

๘.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี

๘.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี

๑)  มี
โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดี
และครอบคุ
ลมพ้ืนท่ี
ส าหรับอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

ไม่น้อย
กว่า ๓ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๖ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒ 
โครงการ

หน่วย
สนับสนุน

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

๑.โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
๒.โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน     
๓.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
เทคโนโลยี      
๔.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติ
ราชการ

ทุกส่วน
ราชการ
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  ๑.โครงการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย       
๒.โครงการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน       
 ๓.โครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ

ส านักปลัด อบต.แชะจ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

ไม่น้อย
กว่า ๓ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๖ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒ 
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

๑๑) ส่งเสริม  
สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการ  
หน่วยงานต่างๆ 
 ในการเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกันภัย 
และการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
ติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและ
สถานท่ีส าคัญ 
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดต้ัง
และอบรมฟ้ืนฟู
ต ารวจบ้านและ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

๒.ยุทธศาสตร์
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่   
๔.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

๙.ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๙.ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๓. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

85



61 62 63 64
ส านักปลัด อบต.แชะ๓.ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
ให้สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม

๑๐.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม

๕. ไม่มี
มลภาวะ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นพิษในพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า ๓ 
โครงการ

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

๑๒.พัฒนา
ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
แหล่งน้ า ลุ่ม
น้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้
มีความอุดม
สมบูรณ์ 
สร้างจิตส านึก
เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหามลพิษ
และปัญหา
ส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน 
จัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม
 และจัดการ
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

๑.โครงการ
ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม  ๒.
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
มลพิษและ
ส่ิงแวดล้อม  ๓.
โครงการจัดการ
ระบบก าจัดขยะ
รวม

ไม่น้อย
กว่า ๖ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๙ 
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า ๑๒ 
โครงการ

เพ่ิมข้ึนปี
ละ ๓ 

โครงการ

เพ่ิมข้ึนปีละ ๓
 โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ
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หน้า ๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยุทธ) 

 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวัด 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

ไทยแลนด ์๔.๐ 
(มี ๕ กุล่ม) 

 
กลุ่มที่ ๑ 

 

 
กลุ่มที่ ๔ 

 

 
กลุ่มที่ ๒ 

 

 
กลุ่มที่ ๕ 

 



 

หน้า ๗๔ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๑ 

 

 

 
กลุ่มที่ ๓ 

 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

ไทนแลนด์ ๔.๐ 
(มี ๕ กุล่ม) 

 
กลุ่มที่ ๕ 

 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

 
กลุ่มที่ ๓ 

 

 

 
กลุ่มที่ ๒ 

 

 

 
กลุ่มที่ ๑ 

 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 
กลุ่มที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๓ 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๔ 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๕ 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๖ 

 

 



 

หน้า ๗๕ 
 

-๑๐๘- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนงาน 
(มี ๑๐ 

แผนงาน) 

 
แผนงานที่ ๑ 
บริหารทั่วไป 

 
แผนงานที่ ๒ 

รักษาความสงบภายใน 

 
แผนงานที่ ๓ 
การศึกษา ฯ 

 
แผนงานที่ ๔ 
สาธารณสุขฯ 

 
แผนงานที่ ๕ 

สังคมสงเคราะห ์

 
แผนงานที่ ๖ 
เคหะชุมชน 

 
แผนงานที่ ๗ 

สร้างความเข้มแข็ง 

 
แผนงานที่ ๘ 
การศาสนาฯ 

 
แผนงานที่ ๙ 
การเกษตร 

ผลผลิต/
โครงการ 

จำนวน ๖๐ 
โครงการ 

จำนวน ๑๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๕๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๒๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๓๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๒๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๑๐
โครงการ 

 

จำนวน ๑๐ 
โครงการ 

 

จำนวน ๑๐ 
โครงการ 

 

 
แผนงานที่ ๑๐ 

งบกลาง 

จำนวน ๕๐ 
โครงการ 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 



 

หน้า ๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.๕ แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “น้ำไป ไฟสว่าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาเป็นสุข” 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี
และครอบคุลมพื้นที่สำหรับ
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

๒. ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์คุณภาพชีวิตและ
ที่อยู่อาศัย 

๓. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔. ประชาชนมีรายได้
เพียงพอสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ 
 

๕. ชุมชนน่าอยู่และไม่เกิด
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็น
พิษ 

๖. ประชาชนได้อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑ . มี โค ร งก า ร พ้ื น ฐ า น
เพ่ิมขึ้ นไม่น้ อยกว่า  ๑๐  
แห่ง/ปี  
 

๒. การสงเคราะห์คุณภาพ
ชีวิตและที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนไม่นอ้ยกว่า ๑๒ 
ครั้ง/ปี 

๓.  การสร้างความความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนไม่
น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 

๔. การส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
๓  ครั้ง/ปี  
 

๖. การส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/
ปี 
 
 

๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมทีด่ีตลอด
ทั้งป ี

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการเกษตร 

๔. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
สังคม  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสาธารณสุข 

๑๐.ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

๘. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ 



 

หน้า ๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(มี ๑๐ 

แผนงาน) 

 
แผนงานที่ ๑ 
บริหารทั่วไป 

 
แผนงานที่ ๒ 

รักษาความสงบภายใน 

 
แผนงานที่ ๓ 
การศึกษา ฯ 

 
แผนงานที่ ๔ 
สาธารณสุขฯ 

 
แผนงานที่ ๕ 

สังคมสงเคราะห ์

 
แผนงานที่ ๖ 
เคหะชุมชน 

 
แผนงานที่ ๗ 

สร้างความเข้มแข็ง 

 
แผนงานที่ ๘ 
การศาสนาฯ 

 
แผนงานที่ ๙ 
การเกษตร 

 
แผนงานที่ ๑๐ 

งบกลาง 



แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๘๗ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำริ 

๑. บริหารงาน
ท่ัวไป 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 
๓. การเศรษฐกิจ 
 

๑.๒ รักษาความสงบภายใน 
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๓.๒ การเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

อบต.แชะ 

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษา 

๑.บริหารงาน
ทั่วไป 
๒.บริการชุมชน
และสังคม 
 

๑.๑ บริหารงานทั่วไป 
๒.๑ การศึกษา 

กองการศึกษา อบต.แชะ 

๓. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตร 

๒.บริการชุมชน
และสังคม 
๓.การเศรษฐกิจ 
 

๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๓.๒ การเกษตร 

สำนักปลัด อบต.แชะ 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

๒. บริการชุมชน
และสังคม 
๔. การ
ดำเนินงานอื่น 

๒.๒ สาธารณสุข 
๒.๓ สังคมสงเคราะห์ 
๒.๕ สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
๔.๑ งบกลาง 

กองสวัสดิการ 
สำนักปลัด 

อบต.แชะ 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนา
สาธารณสุข 

๒. บริการชุมชน
และสังคม 

๒.๒ สาธารณสุข 
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด อบต.แชะ 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๓. การเศรษฐกิจ ๓.๑ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

กองช่าง อบต.แชะ 

๗. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 
 

๒. บริการชุมชน
และสังคม 

๒.๓ สังคมสงเคราะห์ 
๒.๖ การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

อบต.แชะ 



แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หน้า ๘๘ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๘. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑. บริหารงาน
ทั่วไป 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 
๓. การเศรษฐกิจ 
๔. การ
ดำเนินงานอื่น 

๑.๑ บริหารงานทั่วไป 
๒.๑ การศึกษา 
๒.๒ สาธารณสุข 
๒.๓ สังคมสงเคราะห์ 
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๓.๑ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
๔.๑ งบกลาง 

ทุกส่วนราชการ  

๙. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑. บริหารงาน
ทั่วไป 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 

๑.๒ รักษาความสงบภายใน 
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

อบต.แชะ 

๑๐. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. บริหารงาน
ทั่วไป 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 
๓. การเศรษฐกิจ 

๑.๒ รักษาความสงบภายใน 
๒.๔ เคหะและชุมชน 
๓.๒ การเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

อบต.แชะ 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 ประสำนและบริหำรกำรจัดกำรน  ำ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ - -              -     - -     - 1       300,000        1       1,000,000     

     พระเจ้ำอยู่หัวฯ เม่ือปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำอุทกภัยอยำงเป็นระบบ

1.2 พัฒนำขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน  ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำรอุปโภคและ - - -     - 1       300,000        - - 1       100,000        

     รวมทั งวำงโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำน  ำท่วมและน  ำแล้ง

1.3 พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 5 1,156,000     5       1,156,000     6       1,556,000     6       1,476,000     6       1,476,000     

รวม 5       1,156,000    5       1,156,000    7       1,856,000    7       1,776,000    8       2,576,000    

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 4 1,450,000     4 1,450,000     5 1,650,000     5       1,650,000     5       1,650,000     

     ให้เป็นผู้มีคุณภำพ มีทักษะ และศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกลรองรับประชำคมอำเซียน

2.2  กำรพัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ (ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) 3 120,000       3 120,000        3 120,000        3       120,000        3       120,000        

ให้เป็นผุ้มีคุณภำพ  มีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมเอำเซียน

2.3  ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 3 80,000         3 80,000         3 80,000         3       80,000         3       80,000         

รวม 10     1,650,000    10     1,650,000    11     1,850,000    11     1,850,000    11     1,850,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561  ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2565
ยุทธศาสตร์

ปี  2564
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3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1  ลดต้นทุนกำรผลิต และเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี 6 200,000       6 200,000        6 200,000        6       200,000        6       200,000        

      คุณภำพ มีมำตรฐำนสำกล โดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั ง

      ภำครัฐและเอกชน

3.2  ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยผู้น ำด้ำนกำรเกษตรอำสำสมัครกำรเกษตร 3 165,000       3 165,000        3 165,000        3       165,000        3       165,000        

3.3  ส่งเสริม สนับสนุนกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร และเพ่ิมช่องทำงตลำด 4 410,000       4 410,000        4 410,000        4       410,000        4       410,000        

3.4  สนับสนุนกำรท ำเกษตรทำงเลือก ตำมนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง 7 370,000       7 370,000        7 370,000        7       370,000        7       370,000        

รวม 20     1,145,000    20     1,145,000    20     1,145,000    20     1,145,000    20     1,145,000    

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1  ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชนให้ 4 610,000       4 610,000        4 610,000        4       610,000        4       610,000        

      เข้มแข็ง

4.2  ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 70,000         2 70,000         2 70,000         2       70,000         2       70,000         

4.3  ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี  ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 17 10,360,600   17 10,360,600   17 10,360,600   17      10,360,600   17      10,360,600   

      ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน

4.4  ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ 10 430,000       10      430,000        10      430,000        10      430,000        10      430,000        

รวม 33     11,470,600  33     11,470,600  33     11,470,600  33     11,470,600  33     11,470,600  

5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้ 3 130,000       3 130,000        3 130,000        3       130,000        3       130,000        

     กำรเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรป้องกันโรค กำรใข้ยำอย่ำงถูกต้อง

     กำรรับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์และกำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับ

     บริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมขั นตอนและวิธีกำรทำงกำรแพทย์

5.2  กำรป้องกัน กำรควบคุม กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 3 180,000       3 180,000        3 180,000        3       180,000        3       180,000        

รวม 6       310,000      6       310,000       6       310,000       6       310,000       6       310,000       
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6.1  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน  ำ ทำงระบำยน  ำ และกำรปรับปรุง 21 3,359,400     51 10,760,500   38 10,049,250   46      14,965,000   54      16,403,000   

      บ ำรุงรักษำ

6.2  กำรจัดให้มีสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 8 1,601,000     11 839,000        189 2,961,000     12      885,000        28      4,440,000     

6.3  กำรจัดให้มีผังเมืองของท้องถ่ิน และผังเมืองรวม

6.4  กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน  ำ ท่ีเช่ือมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน 2 160,000       1 160,000        2 160,000        2       160,000        2       160,000        

      ท้องถ่ิน

รวม 31     5,120,400    63     11,759,500  229   13,170,250  60     16,010,000  84     21,003,000  

7)  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7.1  พัฒนำ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน8 245,000       8 245,000        8 245,000        8       245,000        8       245,000        

       โดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเท่ียว

7.2  พัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว สร้ำงแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมทั งกิจกรรมด้ำน 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1       50,000         4       200,000        

      กำรท่องเท่ียว

7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬำ และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ 6 690,000       6 690,000        6 690,000        6       690,000        6       690,000        

       รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ

รวม 15     985,000      15     985,000       15     985,000       18     1,135,000    

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี  2565ปี  2564ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561  ถึง 2565)

หน้า 91



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

8.1  ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กร ให้รองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำท่ี 12 440,000       12 440,000        12 440,000        12      440,000        12      440,000        

      ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

8.2  สนับสนุนบุคลำกรในสังกัด ให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย เพ่ิมพูนควำมรู้ 5 640,000       5 640,000        5 640,000        5       640,000        20      640,000        

      เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน

      และในกำรส่ือสำรและร่วมมือกับประชำคมอำเซียน

8.3  ส่งเสริม สนับสนุนประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและควำมต้องกำร 4 230,000       4 230,000        4 230,000        4       230,000        16      230,000        

      ของประชำชนในกำรพัฒนำ

รวม 21     1,310,000    21     1,310,000    21     1,310,000    21     1,310,000    48     1,310,000    

9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กร3 240,000       3 240,000        3 240,000        3       240,000        3       240,000        

      ท่ีเก่ียวข้อง ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9.2  ส่งเสริม พัฒนำบุคลำกร และอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และ 3 360,000       3 360,000        3 360,000        3       360,000        12      1,440,000     

      ดูแลรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

รวม 6       600,000      6       600,000       6       600,000       6       600,000       15     1,680,000    

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

หน้า 92



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

10.1  พัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน  ำ ลุ่มน  ำล ำคลองและ 5 240,000       5 240,000        5 240,000        5       240,000        20      960,000        

         ป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์

        อุดมสมบูรณ์

10.2  รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำส่ิงแวดล้อม 4 320,000       4 320,000        4 320,000        4       320,000        16      1,280,000     

        ของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ

10.3  จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2 60,000 2 60,000         2 2,360,000     4       2,760,000     10      460,000        

รวม 11     620,000      11     620,000       11     2,920,000    13     3,320,000    46     2,700,000    

รวมท้ังหมด 158   24,367,000  190   31,006,100  359   35,616,850  177   37,791,600  289   45,179,600  

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561  ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 93



(แบบ ผ.๐๒)

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า เพ่ือการกักเก็บน้้าให้มี ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 300,000   1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้้าให้มี กองช่าง

คลองหัวลาด ประสิทธิภาพ ขนาดกว้าง 6 ม. ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บ้านแชะ  หมู่ 4 -             

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า เพ่ือการกักเก็บน้้าให้มี ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 1,000,000    1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้้าให้ กองช่าง

หน้าศูนย์เรียนรู้ ประสิทธิภาพ ขนาดกว้าง 6 ม. มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บ้านโนนทอง  หมู่ 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา  1.1  ประสานและบริหารจัดการน ้า ตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือปี 2538  เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

งบประมาณและท่ีมา

หน้าท่ี  94



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ขุดลอกคลอง เพ่ือการกักเก็บน้้าให้มีประสิทธิภาพขุดลอกคลองวังแบ้ ขนาด 100,000      1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้้าให้ กองช่าง

กระเบา-ต้นยาง-คลอง  กว้าง  3 ม. ยาว 1,000 ม. มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ระนาม

บ้านแชะ หมู่ท่ี 3

2 ขุดลอก เพ่ือการกักเก็บน้้าให้มีประสิทธิภาพขุดลอกสระประปา 300,000   1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้้าให้ กองช่าง

สระประปา พ้ืนท่ี  3 ไร่ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ    อ้าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและรวมทั งวางโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง

งบประมาณและท่ีมา

หน้าท่ี  95



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 เกษตรยังชีพ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคนจนจ้านวน   100  ราย 336,000   336,000   336,000   336,000   336,000      1 โครงการ เกษตรกรผู้ยากจนลดค่าใช้จ่าย อบต./สนง.

ด้วยการลดค่าใช้จ่าย 11 หมู่บ้าน วันละ 100 บ./ครัวเรือน เกษตรอ้าเภอ

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพ่ือจัดท้าแปลงเรียนรู้โดยคัดเลือกจ้านวน   112  ราย 400,000   320,000   320,000      1 แห่ง เกษตรกรผู้ยากจนท่ีผ่านการข้ึน อบต./สนง.

เกษตรกรยากจนเข้าเรียนรู้และฝึก รุ่นละ  40  ราย / ปี  ทะเบียนได้รับความรู้และทักษะ เกษตรอ้าเภอ

ปฏิบัติเป็นเวลา  2  เดือน และรุ่นสุดท้าย  32  ราย จากการอบรมและฝึกปฏิบัติและ

น้าไปขยายผลและได้ค่าตอบแทน

คนละ 6,000 บ./ 2 เดือน

3 ส่งเสริมการกระจายพันธ์ุมันส้าปะ - เพ่ือรองรับโรงงานผลิตเอทานอลจ้านวน  11  หมู่บ้าน 570,000   570,000   570,000   570,000   570,000      1 โครงการ  - มีพันธ์ุมันพันธ์ุดีรองรับ อบต./สนง.

หลังพันธ์ุดี โดยใช้พันธ์ุระยอง 9 และ พ้ืนท่ี 1,200  ไร่ (ปีละ 400 ไร่) โรงงานผลิตเอทานอลปีละ เกษตรอ้าเภอ

CMR-35-22-196 400 ไร่  และสามารถกระจาย

 - มีพันธ์ุมันเพียงพอกับความ พันธ์ุมันให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้

ต้องการของเกษตรกร ปีละ 3,000 ไร่

 - ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มี - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม

ความรู้ความสามารถในการเพ่ิม - ผลผลิตท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน

ผลผลิตมันส้าปะหลัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ    อ้าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้าท่ี  96



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา1. เพ่ือสนองพระราชด้าริ สมเด็จต้าบลแชะ 60,000   60000 60,000   60,000   60,000      1 ภารกิจ สามารถด้าเนินงานตาม อบต./อบจ./

จากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ภารกิจในการสนองพระราช หน่วยงานอ่ืน

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีราชกุมารี  ด้าริฯ และการด้าเนินงาน

2. เพ่ือด้าเนินกิจกรรมปกปัก ของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา

พันธุกรรมพืชส้ารวจรวบรวมพัน ทรัพยากรท้องถ่ิน

ธ์กรรมพืช เป็นต้น

5 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเพ่ือจัดท้าโครงการอันเน่ืองมาจาก 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000        11 หมู่บ้าน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ส้านักปลัด

ด้าริ พระราชด้าริ จัดท้าโครงการเพ่ือสนองพระ

ราชด้าริ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ    อ้าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้าท่ี  97



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว1  ศูนย์ฯ พ้ืนท่ี  200  ไร่ 160,000   160,000   160,000   160,000   160,000      1 แห่ง  - เกษตรกรสามารถผลิตข้าว อบต./สนง.

พันธ์ุดีไว้ท้าพันธ์ุอย่างเพียงพอและ เกษตรกร  40  ราย ปลอดภัยจากสารพิษและ เกษตรอ้าเภอ

ต่อเน่ือง ปรับเปล่ียนเป็นข้าวมะลิอินทรีย์

 - เพ่ือปรับเปล่ียนการผลิตของ  - มีเมล็ดพันธ์ุข้าวมะลิ 105  

เกษตรกรจากพันธ์ุข้าวเดิม เป็น เป็นพันธ์ุดี ขยายให้เกษตรกร 

 ขาวมะลิ  105 ปีละ 1,000  ไร่

 - เพ่ือรองรับความต้องการของ  - เกษตรกรมีข้าวคุณภาพดีตรง

ตลาดผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ตามความต้องการของตลาด

 - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มี  - เกษตรมีความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ ในการผลิตข้าวอย่างถูกต้อง

เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ    อ้าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

หน้าท่ี  98



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันศูนย์เพ่ือจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 2 ศูนย์ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    2 ศูนย์ฯ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯได้รับ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กต าบลแชะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแชะ ประทานอาหารอย่างพอเพียง

2 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนส าหรับเพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับ 2 ศูนย์ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    2 ศูนย์ เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแชะ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแชะ อย่างพอเพียง

3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสถานเพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ให้กับ 3  โรงเรียน 650,000    650,000    650,000    650,000    650,000    3 โรงเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนสถานศึกษา กองการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาสังกัด โรงเรียนสถานศึกษาสังกัดส านักงาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับอาหาร

เสริม (นม) อย่างพอเพียง

4 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเพ่ือจัดซ้ือวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา 2 ศูนย์ฯ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    2 ศูนย์ มีวัสดุการศึกษาให้เด็กในศูนย์ กองการศึกษา

เด็กเล็กต าบลแชะ เด็กเล็กต าบลแชะ พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคีได้

ใช้ในการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 99



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

5 ก่อสร้างโดม เพ่ือความปลอดภัยและความเป็นก่อสร้างหลังคาขนาด 200,000    200,000    200,000    1 ศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ กองการศึกษา

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนากว้าง 4 ม.  ยาว 15 ม. ปลอดภัยและความเป็น

บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 เด็กเล็กฯ  พร้อมก่อสร้างลาน คสล. ระเบียบร้อยร้อย

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 15 ม.

6 ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพ่ือความปลอดภัยและความเป็น 2 ศูนย์ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     2 ศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ กองการศึกษา

และอัคคีภัย ภายใน ระเบียบเรียบร้อยภายใน ปลอดภัยและความเป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ระเบียบร้อยร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 100



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา 2.2  การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผุ้มีคุณภาพ  มีทักษะ  และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเชียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยการศึกษาท่ี 2  ศูนย์ฯ 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     1 โครงการ เกิดการเรียนรู้จากประสบ กองการศึกษา

เกิดจากประสบการณ์ตรง การณ์ท่ีได้รับ

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ จัดกิจกรรม 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     1 โครงการ บุคลากรทางการศึกษามี กองการศึกษา

ทางการศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  คร้ัง ประสิทธิภาพและศักยภาพใน

ของบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงาน

3 เยาวชนต้นกล้าสู่ประชาคม จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษา เด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ี 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     1 โครงการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของ กองการศึกษา

อาเซียน อบต.แชะ เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในเขต

พ้ืนท่ี อบต.แชะ

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ จัดกิจกรรม 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     1 โครงการ บุคลากรทางการศึกษามี กองการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการจัดการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  คร้ัง ประสิทธิภาพและศักยภาพใน

ศึกษาท้องถ่ิน ของบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 101



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน 2 ศูนย์ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     2 แห่ง มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก กองการศึกษา

ปฐมวัย ปฐมวัย ก่อนปฐมวัย

2 จัดสอนหลักสูตรเสริมทักษะ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน จัดกิจกรรมจ านวน 1 หลักสูตร20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีการเตรียมความ กองการศึกษา

ด้านภาษาอังกฤษ /กลุ่มอาเซียน จ านวน 50 คน พร้อมเข้าสู่การ

แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป

3 ส่งเสริมทักษะและวิทยาการแด่เพ่ือส่งเสริมทักษะและวิทยาการแด่นักเรียน/เยาวชน ใน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     1 โครงการ นักเรียน บุคลากร มีทักษะในการ กองการศึกษา

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน เขตพ้ืนท่ี อบต.แชะ ในการปฎิบัติงาน

4 ส่งเริมการเรียนรู้ในวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมทักษะและวิทยาการแด่นักเรียน/เยาวชน ใน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     1 โครงการ นักเรียน บุคลากร มีทักษะในการ กองการศึกษา

แห่งชาติ เด็กนักเรียนในวันเด็ก เขตพ้ืนท่ี อบต.แชะ ในการปฎิบัติงาน

5 ส่งเสริมการเรียนรู้ในวันแม่ เพ่ือส่งเสริมทักษะและวิทยาการแด่นักเรียน/เยาวชน ใน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     1 โครงการ . กองการศึกษา

แห่งชาติ เด็กนักเรียนในวันเด็ก เขตพ้ืนท่ี อบต.แชะ ในการปฎิบัติงาน

6 อบรมปฏิบัติการดูแลสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน 2 ศูนย์ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     2 แห่ง มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก กองการศึกษา

ช่องปากและฟันของเด็ก ปฐมวัย ก่อนปฐมวัย

ปฐมวัย

แนวทางการพัฒนา 2.3   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 102



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.1  ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและ เพ่ืออบรมให้ความรู้ จ านวน  50  คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    1 โครงการ ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ก าจัดเพล้ียแป้ง แก่ประชาชนในการป้องกัน 11 หมู่บ้าน เข้าใจในการป้องกันและ

และก าจัดเพล้ียแป้ง ก าจัดเพล้ียแป้ง

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า เพ่ือพัฒนาเกษตร จ านวน  50  คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    1 โครงการ ลดการใช้สารเคมีใน ส านักปลัด

ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์ในเขต  อบต. 11 หมู่บ้าน การท าการเกษตร

3 แปลงทดสอบการผลิตพืชโดย เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน หมู่บ้านละ  1  แปลง 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    1 โครงการ  - เกษตรกรสามารถ ส านักปลัด

แผนการเกษตรอินทรีย์ ของเกษตร   แปลงละ  5  ไร่  เรียนรู้และขยายผลแก่

ปีละ 1 แปลง เกษตรกรให้มีความเช่ือม่ัน

ในระบบเกษตรอินทรีย์

 - สามารถลดต้นทุนการ

ผลิตและมีความปลอดภัยท้ัง

ผู้ผลิต ผู้บริโภค

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้ 103



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.1  ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 การฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์  - ให้ความรู้ความช านาญในเร่ือง จ านวน  50  คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    ความคุ้มค่า  - ฝึกอบรมให้เกษตรมีความรู้ ส านักปลัด

แก่เกษตรกร เกษตรอินทรีย์ ปีละ 2 รุ่น ทางการเกษตรและสามารถน าไปปฏิบัติ 

 -มีความเช่ือม่ัน  สามารถน าไป  - ลดค่าใช้จ่ายการผลิต

ปฏิบัติในแปลงเกษตรลดค่าใช้จ่าย ได้ 20%

การผลิต

5 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาจ านวน 50 คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    มูลค่าสินค้า สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า ส านักปลัด

การเกษตร คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 11 หมู่บ้าน ทางการเกษตรทางการเกษตร

เพ่ิมข้ึน

6 จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนแก่ประชาชน50  คน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    1 แห่ง ประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

11 หมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้ 104



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร อาสาสมัครการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 จัดเก็บข้อมูลการเกษตรรายเดือน ส ารวจข้อมูลใช้ก าหนดเป้าหมาย 1 คร้ัง 45,000    45,000    45,000     45,000    45,000    12 คร้ัง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการ ส านักปลัด

การตลาดและใช้เป็นฐานในการ 11 หมู่บ้าน ผลิตท่ีชัดเจนสามารถคาดการณ์ 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  การตลาดล่วงหน้าได้

และการเข้าร่วมโครงการ

2 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริม เพ่ิมศักย จ านวน  50  คน 20,000    20,000    20,000     20,000    20,000    1 โครงการ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลัด

(อกม.) ภาพแก่ อกม. 11 หมู่บ้าน และมีศักยภาพในการด าเนินงาน

3 จัดการศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัด เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ และ  จ านวน 50 คน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 โครงการ ประชาชนมีความรู้ และทักษะ ส านักปลัด

การเกษตร (การลดต้นทุน/ ส่งเสริมทักษะทางด้านการเกษตร 11 หมู่บ้าน ในด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน

การเพ่ิมผลผลิต)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้ 105



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางการตลาด 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนแก่ประชาชน 11 หมู่บ้าน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน กองสวัสดิการ

ต่าง ๆ  ภายในต าบลแชะ

2 การจัดต้ังกลุ่มปุ๋ย ภายในต าบลแชะ เพ่ือสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนแก่ประชาชน 50  คน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    1 กลุ่ม ประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

11 หมู่บ้าน

3 เงินให้กู้ยืมเพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 11 หมู่บ้าน 110,000   10,000    10,000     10,000    10,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้เสริม/มีการ กองสวัสดิการ

ลงทุนในชุมชน

4 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 11 หมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   รายได้เพ่ิม มีกลุ่มอาชีพท่ีมีมาตรฐาน กองสวัสดิการ

เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพเข้าสู่ ข้ึน 3,000 บ และสามารถพัฒนาสู่

วิสาหกิจชุมชน  / เดือน วิสาหกิจชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 106



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.4 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก จ านวน  50  คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    150 ครัวเรือนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ในการพัฒนาผลผลิตทางการ

2 การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผัก จ านวน  50  คน 10,000    10,000    10,000     10,000    10,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ ส านักปลัด

ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 11 หมู่บ้าน ส าหรับการบริโภคและจ าหน่าย

3 ฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเพ่ิมฐาน 70  คน 20,000    20,000    20,000     20,000    20,000    11 หมุ่บ้าน ประชาชนมีการพัฒนาการเล้ียง ส านักปลัด

การผลิตได้ตามความต้องการของตลาด 11 หมู่บ้าน สัตว์เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพตามความต้องการของตลาด

4 จัดต้ังฟาร์มชุมชน (ส่งเสริมการ เพ่ือสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนแก่ประชาชน 50  คน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    1 แห่ง ประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ปลูกพืช, เล้ียงสัตว์) 11 หมู่บ้าน

5 ส่งเสริมปศุสัตว์ในครัวเรือน เพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์ในครัวเรือน 11 หมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   11 หมู่บ้าน มีการส่งเสริมการปศุสัตว์ใน ส านักปลัด

ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 107



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 3.4 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง 11 หมู่บ้าน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    11 หมู่บ้าน เกษตรมีความรู้ในการแปรรูป ส านักปลัด

การเกษตร การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 50 คน ผลผลิตทางการเกษตร

ทางการเกตร

7 ฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืข เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ 11 หมู่บ้าน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    11 หมู่บ้าน เกษตรกรมีความรู้ในการขยาย ส านักปลัด

ความสามารถในการขยายพันธ์ุพืช 50  คน พันธ์ุพืชและเพ่ิมรายได้ครัวเรือน

เพ่ิมรายได้

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้ 108



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา  4.1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ปีละ 1 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง มีการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้าน ส านักปลัด

ต้นแบบการแก้ไขปัญหาสังคมและในการแก้ไขปัญหาสังคมและความ ต้นแบบในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน ยากจน ความยากจน

2 พัฒนาศักยภาพผู้น าและแกนน าเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าและ จ านวน 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ปีละ 1 คร้ังสามารถพัฒนาศักยภาพผู้น า ส านักปลัด

หมู่บ้าน แกนน าหมู่บ้านด้านการปกครอง และแกนน าหมู่บ้านด้านการ

และการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เมืองการปกครองและการ

พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน

3  โครงการศึกษาดูงานอสม. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนา ปีละ1หมู่บ้าน 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ปีละ 1 คร้ังสามารถพัฒนาศักยภาพผู้น า กองสวัสดิการ

ชุมชนอย่างย่ังยืน และการพัฒนาชุมชนอย่าง

ย่ังยืน

4 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าและการพัฒนา ปีละ1หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปีละ 1 คร้ังสามารถพัฒนาศักยภาพผู้น า กองสวัสดิการ

และดูงานแกนน ากลุ่ม ชุมชนอย่างย่ังยืน และการพัฒนาชุมชนอย่าง

อาชีพและกลุ่มสตรี ย่ังยืน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 109



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 พัฒนาทักษะอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ แก่กลุ่ม จ านวน  50  คน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      1 คร้ัง มีการพัมนาทักษะอาชีพ กองสวัสดิการ

อาชีพต่างๆ จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง แก่กลุ่มอาชีพ ต่างๆ

2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ แก่กลุ่ม จ านวน  50  คน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 คร้ัง มีการพัมนาทักษะอาชีพ กองสวัสดิการ

ต าบลแชะ อาชีพต่างๆ จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง แก่กลุ่มอาชีพ ต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 110



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุภายในต าบลแชะ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 โครงการมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

ภายในต าบลแชะ สันทนาการพบปะแลกเปล่ียน ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการ

ทัศนคติต่อกัน ผ่อนคลาย

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต าบลแชะ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายในต าบลแชะ7,500,000 7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000  11 หมู่บ้านผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิการ

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการต าบลแชะ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้พิการภายในต าบลแชะ2,000,000 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  11 หมู่บ้านผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิการ

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วบเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบลแชะ100,000   100,000     100,000    100,000    100,000    11 หมู่บ้านผู้ติดเช้ือได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิการ

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

5 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมองค์กรผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 โครงการ องค์กรผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง กองสวัสดิการ

6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพ่ือให้ผู้พิการมีการดูแล 11 หมู่บ้าน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ความพึงพอใจสามารถอ านวยความสะดวก กองสวัสดิการ

ดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา และอ านวยความสะดวกในด้าน 80%  ผู้พิการ

ความพิการ ต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 111



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

7 ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ เพ่ือ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ จ านวน  50  คน 80,600     80,600      80,600      80,600      80,600      80%ของ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง เยาวชนเข้า การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกิจกรรม

8 จ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดเทอมเพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาวางให้เป็น 11 หมู่บ้าน 100,000   100,000     100,000    100,000    100,000    1 โครงการนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น กองสวัสดิการ

ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาทาง ประโยชน์และสามารถแก้ไข

สังคม ปัญหาทางสังคมได้

9 การจัดหา จัดท าส่ิงอ านวนความเพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีการดูแล 11 หมู่บ้าน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ความพึงพอใจสามารถอ านวยความสะดวก กองสวัสดิการ

สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และอ านวยความสะดวกในด้าน 80% แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ต่างๆ

10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเพ่ือให้ความรู้และแก้ไขปัญหา เยาวชน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ความพึงพอใจเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสวัสดิการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 80% และสามารถแก้ไขปัญหาได้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 112



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและ เด็ก เยาวชน สตรี 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ความพึงพอใจประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสวัสดิการ

รุนแรงต่อเด็ก และสตรีฯ แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 80% และสามารถแก้ไขปัญหาได้

และสตรี

12 พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีการดูแล 11 หมู่บ้าน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ความพึงพอใจสามารถอ านวยความสะดวก กองสวัสดิการ

และผู้พิการ และอ านวยความสะดวกในด้าน 80% แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ต่างๆ

13 ฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีการดูแล 11 หมู่บ้าน 150,000   150,000     150,000    150,000    150,000    ความพึงพอใจสามารถอ านวยความสะดวก กองสวัสดิการ

การจัดสวัสดิการสังคม และอ านวยความสะดวกในด้าน 80% แก่ผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุต าบลแชะ ต่างๆ

14 โครงการเสริมสร้างสภาเด็ก เพ่ือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ 100 คน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      มีผู้เข้าร่วม มีการด าเนินดิจกรรมเก่ียวกับ กองศึกษา

และเยาวชนระดับต าบลแชะ การพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมจ านวน ไม่ต่ ากว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ภายในต าบลแชะ 1 คร้ัง 60 คน ภายในต าบลแชะ

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้า 113



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

15 ดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีการดูแล 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ความพึงพอใจสามารถอ านวยความสะดวก กองสวัสดิการ

 และอ านวยความสะดวกในด้าน 80% แก่ผู้สูงอายุ 

ต่างๆ

16 ดนตรีบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความสุข 11 หมู่บ้าน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ความพึงพอใจสามารถสร้างความสุข-ความ กองสวัสดิการ

จรรโลงจิตใจ 80% บันเทิงแก่ผู้สูงอายุ

17 ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ แก่กลุ่ม กลุ่มสตรี 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง มีการพัฒนาทักษะอาชีพ กองสวัสดิการ

ต าบลแชะ สตรี แก่กลุ่มสตรี

18 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง มีการสร้างความสัมพันธ์ กองสวัสดิการ

ในครอบครัว และแก้ไขปัญหาในครอบครัว และแก้ไขปัญหาในครอบครัว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 114



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ติดต้ังกล้อง CCTV ประจ าหมู่บ้านเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย และ ติดต้ังกล้องจ านวน 10 จุด100,000   100,000     100,000    100,000    100,000    11 หมู่บ้านสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด

2 ส่งเสริมการจัดการนโยบาย 5  ร้ัว ด้านการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่เยาวชน/ประชาชน 40,000     40,000      40,000      40,000      40,000      11 หมู่บ้านมีการจัดการป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด1.ร้ัวชายแดน คือการสกัดก้ันการ กลุ่มเส่ียง ปัญหายาเสพติดตามนโยบาย

น าเข้า 5 ร้ัว

2. ร้ัวชุมชนคือการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน

3.ร้ัวสังคม คือการจัดระเบียบสังคม

4.ร้ัวโรงเรียนคือโครงการโรงเรียน

ป้องกันยาเสพติด

5.ร้ัวครอบครัว คือ ครอบครัว

เข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 115



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเร่ือง ต าบลแชะ 40,000     40,000      40,000      40,000      40,000      11 หมู่บ้านลดปัญหาเร่ืองยาเสพติด ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน / ชุมชน  ยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน

4 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกชมรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชมรมให้มี จ านวน  50  คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 โครงการสมาชิกมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

รวมพลังแผ่นดินท้องถ่ินสามัคคี ความพร้อมในการท างานเพ่ือชุมชน 11 หมู่บ้าน

5 สนับสนุนการป้องกันและ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโครงการ จ านวน  50  คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 โครงการประชาชนมีความปลอดภัยใน ส านักปลัด

ปราบปรามอาชญากรรม และรักษาป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  11 หมู่บ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน

ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และรักษาความสงบเรียบร้อยใน

หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

หน้า 116



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมในการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน 50 คน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 คร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดในชุมชน 11 หมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้

7 ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ประชา จ านวน 50 คน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 คร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

อบายมุข ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียว11 หมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้

กับโทษภัยของยาเสพติด

8 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ประชา จ านวน 50 คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ในกลุ่มนักเรียน ชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียว11 หมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้

กับโทษภัยของยาเสพติด

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

หน้า 117



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

9 แก้ปัญหายาเสพติด TO BE เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน 50 คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

NUMBER ONE ยาเสพติดในชุมชน 11 หมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้

10 เด็กปฐมวัยดีมีคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ประชา จ านวน 50 คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ห่างไกลยาเสพติด ชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียว11 หมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้

กับโทษภัยของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 118



(แบบ ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทาน

                      อาหารท่ีมีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีออก จ านวน 1 แห่ง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีในการออก ส านักปลัด

ประจ าหมู่บ้าน ก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ 11  หมู่บ้าน ก าลังกายและมีสุขภาพท่ีดี

2 ตรวจสารพิษ/สารเคมี เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชานใน จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีการเตรียมพร้อมใน ส านักปลัด

 ในร่างกาย ต าบล 11 หมู่บ้าน การรักษาสุขภาพ

3 ตลาดนัดสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี จัดกิจกรรม 11 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     11หมู่บ้าน ประชาชนมีการเตรียมพร้อมในกองสวัสดิการ

ของประชาชนในต าบล การรักษาสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้119



(แบบ ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 5.2 การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงกา) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     11 หมู่บ้าน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

และพ่นหมอกควัน ไข้เลือดออก 11 หมู่บ้าน ไข้เลือดออกได้

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2 การควบคุมและป้องกัน เพ่ือควบคุมและป้องกัน จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     11 หมู่บ้าน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า 11 หมู่บ้าน โรคพิษสุนัขบ้าได้

3 การควบคุมโรคและ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้ จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     11 หมู่บ้าน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหากองสวัสดิการ

ป้องกันไข้เลือดออก เลือดออก 11 หมู่บ้าน ไข้เลือดออกได้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้120



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 149,800   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายรอบโลก โค่นกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร
ถึงบ้านนางศุภานิดา แป้นคนโท ได้สะดวก ยาว  94  ม.
บ้านดอนกรูด หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

2   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 201,900   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายแสวง  ใจเมตตา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนางทองม้วน สระหิน ได้สะดวก ยาว  92 ม.

บ้านหนองรัง  หมู่  2 หนา  0.15  ม.

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 33,700     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายหวัน เสยกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.5 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายเสา  อ่ิมกระโทก ได้สะดวก ยาว  23ม.

บ้านแชะ  หมู่ 3 หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 121



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 327,400   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายศาลากลางบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 96.50  ม.

หนา  0.15  ม.

5 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 99,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายนนายจันทร์  ทุ่งหนองหอย  ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.30 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  860  ม.

หนา  0.15  ม.

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 198,300   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางไพเราะ  สอนส าโรง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว 70 ม.หนา 0.15

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 122



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 302,200   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายวัดด่านมะม่วง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว 106  ม.

หนา  0.15  ม.

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 214,900   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางม้วย  กุยขุนทด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว 51  ม.

หนา  0.15  ม.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนางจ าปี ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว 73  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 123



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 292,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายไร่นายอ๊ัวะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว 1,160  ม.

หนา  0.15  ม.

11 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือช่วยระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 79,000     40 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นหน้าบ้านนายไพฑูรย์ อักษรครบุรี เสีย ป้องกันและ คสล. ขนาดปากกว้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 แก้ไขปัญหา 0.50 ม. ยาว 83 ม. น้ าท่วมขังได้

น้ าท่วมขัง ลึก  0.40 ม.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 54,700     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยคอกแพะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว 29  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 124



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 64,400     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซฮยบ้านนางอ าภัย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 47  ม.

หนา  0.15  ม.

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 46,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยป้ิงแซ่บ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 183  ม.

หนา  0.15  ม.

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 224,400   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยส่ีแยกอ่างเก็บน้ า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 100  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 125



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 60,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ทางเข้าไร่ผช.รัตนากรณ์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงไร่นางฉะอ้อน ได้สะดวก ยาว 420  ม.

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 หนา  0.15  ม.

17 ก่อสร้างปรับระดับรางน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า ก่อสร้างปรับรางน้ า 17,000     40 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นบ้านละเอียด  งบกระโทก เสีย ป้องกันและ กว้าง 0.30 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 แก้ไขปัญหา ยาว 3050ม. น้ าท่วมขังได้

น้ าท่วมขัง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายย้าย-สายประปา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว 135  ม.

หนา  0.15  ม.

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หน้า 126



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

19 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 99,700     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากสะพาน 2 ถึง สะพาน 3 ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

วัดทรัพย์กังวาน ได้สะดวก ยาว 540  ม.

บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 295,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านออมสิน ถึงบ้านนาย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

จักรินทร์ ฝอยผผักแว่น ได้สะดวก ยาว 134  ม.

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 หนา  0.15  ม.

21 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านผู้พันจวบ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว 235  ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 127



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

22 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 488,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

(สายเหมืองชลประทาน)เช่ือมบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

อรพิมพ์ นายเชษฐ์-สะพานสอง ได้สะดวก ยาว 970  ม.

กลางทุ่ง บ้านดอนกรูด หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 185,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

คอสะพานไปรร.มูลนิธิ รุ่งนภา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว 47.50  ม.

หนา  0.15  ม.

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 171,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านเจือกูด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว 95  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 128



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

25 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายวันชัย  อ่ิมถาวร ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

ไปฝายหัวลาด ได้สะดวก ยาว 500  ม.

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 298,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนางหนิด  กรส าโรง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายสมโภชน์ ได้สะดวก ยาว 145  ม.

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

27 ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 199,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้าลาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว 85  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 129



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายแจงด้านในต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ในการเดินทางสัญจร

สุดซอย ได้สะดวก ยาว 64  ม.

บ้านนหนองรัง   หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกวัดหนองรัง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว 111  ม.

หนา  0.15  ม.

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 45,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายหวัน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 2.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 28  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 130



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

31 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 57,700 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านตาลอย-ครูพรเทพ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 192  ม.

หนา  0.15  ม.

32 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 321,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านหมวดมีชัย-เรน กิมกี ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 720  ม.

หนา  0.15  ม.

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านปารีส-วัดทรัพย์กังวาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 70  ม.

หนา  0.15  ม.

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หน้า 131



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 80,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายหวัน ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  50  ม.

หนา  0.15  ม.

35 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 99,700     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากโรงเชือด ผู้ใหญ่ไพเราะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่  4 ได้สะดวก ยาว  185  ม.

หนา  0.15  ม.

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 298,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะ ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่  4 ได้สะดวก ยาว  86  ม.

หนา  0.15  ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 132



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 298,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านครูมาลัย ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  127  ม.

หนา  0.15  ม.

38 วางท่อระบายน้ า    2 จุด                                   เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 50,000     50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

   -  เส้นบ้านนายวิชาญ เสยกระโทก เสีย ป้องกันและแก้ ท่อ ขนาด 0.80 มม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

   -  ไร่รองแป้น ไขปัญหาน้ าท่วมขัง จุด ละ 7 ท่อน น้ าท่วมขังได้

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 498,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

หน้าวัดด่านมะม่วง เช่ือมบ้านดะแลง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

ต.ทุ่งอรุณ ได้สะดวก ยาว  160  ม.

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 133



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายหลักหน้าบ้าน อบต.ทุเรียน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านหนองมะค่า ได้สะดวก ยาว  70  ม.

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 หนา  0.15  ม.

41 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 40,700     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นไร่ผู้ใหญ่เพ็ญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  85  ม.

หนา  0.15  ม.

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 294,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นกลางบ้าน เร่ิมบ้านนางผ่อง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้าน อสม.ม่วย ได้สะดวก ยาว  100 ม.

บ้านขาคีม  หมู่ 6 หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 148,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้าน อบต.มานะ - ซุ้มประตูทางเข้า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  48 ม.

หนา  0.15  ม.

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 250,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นตะวันออกหมู่บ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  450 ม.

หนา  0.15  ม.

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 447,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

โค้งร้านค้าหน้าบ้านก านันเกล้า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว 132 ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 135



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

46 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 199,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ต่อจากไร่นายอ๊ัวะ-เขตหนองมะค่า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. . ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  394 ม.

หนา  0.15  ม.

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นข้างรร.-บ้านขาคีม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว 80  ม.

หนา  0.15  ม.

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 57,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนางอัญชลี  ดีด้วยชาติ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 25  ม.

หนา  0.15  ม.

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

49 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 40,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากปากอุโมงค์ มาบ้านนายแพทย์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว  85 ม.

หนา  0.15  ม.

50 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากปากอุโมงค์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

เลาะเหมืองชลประทาน ได้สะดวก ยาว  168 ม.

บ้านถนนกลาง หมู่ 8 หนา  0.15  ม.

51 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 50,900     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายบุญชอบ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว  85 ม.

หนา  0.15  ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 137



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

52 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 33,500 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเมธี  นกกระทา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว  70 ม.

หนา  0.15  ม.

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 499,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายโสภี  รนนกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 218  ม.

หนา  0.15  ม.

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยฟาร์มไก่งวงเจ้หน่อย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว 133  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านหมอเทียบ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่  8 ได้สะดวก ยาว 83  ม.

หนา  0.15  ม.

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 140,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยปากทางบ้านหมอนาง-อ.ช านาญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว 58  ม.

หนา  0.15  ม.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นต่อบ้านนางศรีไพ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว 100  ม.

หนา  0.15  ม.

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 139



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายชิด ถึงบ้านนางทองม้วน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. . ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว 100  ม.

หนา  0.15  ม.

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 190,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านผู้ช่วยรัตนากรณ์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว 82  ม.

หนา  0.15  ม.

60 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 498,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นป่าช้า เช่ือม ต.อรพิมพ์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว 1,160  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 140



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

61 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 250,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านผู้ช่วยสมัย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว 570  ม.

หนา  0.15  ม.

62 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางฉลวย สารคาม ถึงบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

นายต๊ิก ชุดกระโทก ได้สะดวก ยาว 500  ม.

บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 337,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉียบ -นางอรุณ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว 145  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 141



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 194,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายเภา รนกระโทก - นายกรุง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

ห่ึงกระโทก ได้สะดวก ยาว 110  ม.

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 290,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านตรีดาว - นายเกล้ียง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว 121  ม.

หนา  0.15  ม.

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านผู้ช่วยหยัด - นายผสาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว 154  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 142



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

67 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 30,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ข้างบ้านนางสาวนฤมล เอนกธนะ- ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

สุวรรรณ  ได้สะดวก ยาว 63  ม.

บ้านโนนทอง  หมู่  11 หนา  0.15  ม.

68 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 15,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายหลอย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่  11 ได้สะดวก ยาว 42 ม.

หนา  0.15  ม.

69 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 30,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านยายมุล ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  63  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 143



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

70 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 99,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านชัชมล-บ้านนายบู้ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  184  ม.

หนา  0.15  ม.

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 440,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านดวงจิต น่ิมมณีรัตน์-นายช่วย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

พ่ึงธรรมชาติ ได้สะดวก ยาว  118  ม.

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 หนา  0.15  ม.

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  104  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 144



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากป้ายหมู่บ้าน ถึงคลอง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว  45  ม.

หนา  0.15  ม.

74 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 29,250     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกชลประทาน - นาลุงเห ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 2.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว  60  ม.

หนา  0.15  ม.

75 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายเหมือง-สะพาน 2-นานาย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4  ม. ในการเดินทางสัญจร

สมส่วน หยันกระโทก ได้สะดวก ยาว  520  ม.

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 145



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยพระบิณฑบาต ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  145  ม.

หนา  0.15  ม.

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ปากทางเข้าคุ้ม 9 บ้านยายแปบ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  555  ม.

หนา  0.15  ม.

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 350,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ต่อจากเดิม เส้นโค้งปารีส-วัดทรัพย์กัง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

วานถึงบ้านนายวิชัย -นายกรดบาน ได้สะดวก ยาว  140  ม.

บ้านแชะ  หมู่ 3 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 146



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนางน้อม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  83  ม.

หนา  0.15  ม.

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นนาตากรด บานสันเทียะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  70  ม.

หนา  0.15  ม.

81 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000   50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

ถนนหน้าบ้าน อ.บุญส่ง เสีย ป้องกันและแก้ ท่อ ขนาด      มม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ตรงข้าม  อบต.แชะ ไขปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าท่วมขังได้

บ้านแชะ  หมู่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 147



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เลยแยกเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  135  ม.

หนา  0.15  ม.

83 ก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นกลางบ้าน เร่ิมศาลาประชาคม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงแยกบ้าน อสม.ม่วย ได้สะดวก ยาว  98  ม.

บ้านขาคีม  หมู่ 6 หนา  0.15  ม.

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ต่อจากเดิม บ้านอบต.มานะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  65  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 148



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

85 วางท่อระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 50,000     50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

บริเวณหน้าวัดพนาหนองหิน เสีย ป้องกันและแก้ ท่อ ขนาด 60 ซม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 8 ท่อน น้ าท่วมขังได้

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านอบต.เหลาถึงศาลากลางบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  82  ม.

หนา  0.15  ม.

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายทอง - รร.บ้านพนาหนองหิน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  55  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 149



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากศาลาประชาคม -บ้านผ.อ.ไพฑูรย์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  125  ม.

หนา  0.15  ม.

89 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อ เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 70,000     50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นบ้านนายสอย เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.30 ม.ลึก0.3ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 120 ม. น้ าท่วมขังได้

90 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยตรงข้ามบ้าน ผู้ใหญ่น้อย ถึงบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

วุฒิ คอกวัว ได้สะดวก ยาว  250  ม.

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 150



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 120,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางสมควร - บ้านนางแตงแนว ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  74  ม.

หนา  0.15  ม.

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 120,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  66  ม.

หนา  0.15  ม.

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

หน้าบ้านนายสวัสด์ิ ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

(ซอยฟาร์มหอมกรุ่น) ได้สะดวก ยาว  40  ม.

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 151



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

94 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นป่าช้าต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

สันเข่ือน-ปากพนาหนองหิน ได้สะดวก ยาว  500  ม.

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 หนา  0.15  ม.

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายเช่ียว ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  80  ม.

หนา  0.15  ม.

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 380,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านอบต.นาง  ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 152



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายนิคม  แววกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

98 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

นานายไพศาล เสยกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงเรียบคลองซับไทร ได้สะดวก ยาว  200  ม.

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 60,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางจ๋ิว แหว่กระโทก - บ้านนาง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

หวานใจ  อ่ิมกระโทก ได้สะดวก ยาว  30  ม.

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 153



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

100 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากไร่ อบต.เตือนใจ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว  1,000  ม.

หนา  0.15  ม.

101 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางดวงเดือน นามเกษม ถึงบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

นายนิคม โสปกระโทก ต่อจากเดิม ได้สะดวก ยาว  200  ม.

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

102 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000   50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

หน้าบ้านเจ๊กชัย - แยกประตูวัด เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง  250 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  40 ม. น้ าท่วมขังได้

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 154



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นรร.รุ่งนภา -นางตุ๋ย-คอสะพาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

ต่อจากเดิม ได้สะดวก ยาว  130  ม.

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หนา  0.15  ม.

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

 สายบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้าลาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางนิด-บ้านนางจอมใจ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 155



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกทางเข้าบ้านหนองรัง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

พร้อมขยายไหล่ทาง ได้สะดวก ยาว  160  ม.

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

107 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านผู้ช่วยประเสริฐ-บ้านนางปรานี ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

(พร้อมยกพูนร่องทาง 2 ข้าง) ได้สะดวก ยาว  550  ม.

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ต่อจากเดิม โค้งรร.หนองรัง ไปบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

โนนมะขามป้อม (บ้านปณิตา รัตนอุไร) ได้สะดวก ยาว  100  ม.

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 156



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

109 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 125,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากนานายจันทร์ (หนองหอย) ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  320  ม.

หนา  0.15  ม.

110 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 50,000     50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายลอย ชิดก่ิง-ดอนยายขาว ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  300  ม.

หนา  0.15  ม.

111 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายเท่ียง เอกลักษณ์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 157



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายกรด บานสันเทียะ-วัดทรัพย์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

กังวาน  ต่อจากเดิม ได้สะดวก ยาว  150  ม.

บ้านแชะ หมู่ 3 หนา  0.15  ม.

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นวัดป่า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  170  ม.

หนา  0.15  ม.

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 350,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านศราวุฒิ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 158



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

115 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยนายกรด  บานสันเทียะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  50  ม.

หนา  0.15  ม.

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านผู้ใหญ่ไพเราะ สอนส าโรง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงโรงฆ่าสัตว์ ได้สะดวก ยาว  50  ม.

บ้านแชะ หมู่ 4 หนา  0.15  ม.

117 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ขยายไหล่ทางคสล. 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายประจวบ-บ้านนางฉอ้อน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  1  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

สองข้างทาง หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 159



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

118 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางต่าย-ไร่นางเอ้ือมพร ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามผ้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  500  ม.

หนา  0.15  ม.

119 วางท่อระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 400,000   50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

ซอยบ้านนางวิชาญ เสากระโทก เสีย ป้องกันและแก้ ขนาด  1  ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ดาดปูน พร้อมเทหินคลุกสันอ่าง- ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 4 ท่อน  2 แถว น้ าท่วมขังได้

โกรกข้ีหนู 

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ล้านดต.บัญญัติ ตราพระส าโรง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม หมู่  5 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 160



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านลุงล าเจียก - บ้านดาวร้านค้า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

122 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายตะวันออก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  700  ม.

หนา  0.15  ม.

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ต่อจากบ้านอบต.มานะ-ป้ายดะแลง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  170  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 161



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

124 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยไร่นางเพชร ภูกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

เช่ือมบ้านหนองมะค่า ได้สะดวก ยาว  700  ม.

บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 หนา  0.15  ม.

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายนิคม-รร.พนาหนองหิน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

(บ้านนางทอง  ชูบัว) ได้สะดวก ยาว  80  ม.

บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 หนา  0.15  ม.

126 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สันอ่างพนาหนองหิน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก 650  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 162



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

127 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นไร่ อบต.รจนา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  850  ม.

หนา  0.15  ม.

128 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยไตเต้ิลฟาร์ม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  700  ม.

หนา  0.15  ม.

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นข้างวัด ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายเล่ือน กูบกระโทก ได้สะดวก ยาว  200  ม.

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 163



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านสมชาย-บ้านผู้ใหญ่ไพเราะ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยโสภีต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  60  ม.

หนา  0.15  ม.

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 350,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเมธี นกกระทา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 164



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

133 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ่อนไก่-บ้างนายศราวุฒิ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  700  ม.

หนา  0.15  ม.

134 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางยุพิน - เหมือง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  900  ม.

หนา  0.15  ม.

135 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากไร่นางรัตนากร มิตรจังหรีด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3  ม. ในการเดินทางสัญจร

ต่อจากเดิม ได้สะดวก ยาว  650  ม.

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 165



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางส ารอง - บ้านนางมะลิ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

137 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เลยบ้านผู้ช่วยสมชัย - ในดง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  850  ม.

หนา  0.15  ม.

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 180,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายฟ้าแลบ สิงห์ผักแว่น ถึงบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

นายธีรภัทร เหมือนสันเทียะ ได้สะดวก ยาว  80  ม.

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 166



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายเห-บ้านนางฉลวย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  260  ม.

หนา  0.15  ม.

140 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านป้ามน- บ้านปราจีน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

141 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางฉลวย- บ้านนายต๊ิก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

(วัดสระโบสถ์) ได้สะดวก ยาว  1,100  ม.

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 167



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

142 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 50,000     50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

บ้านนายธรรมรงค์ศักด์ิ ภักด์ิกระโทก เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง  30 ซม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ถึงแยกเหมือง ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  50 ม. น้ าท่วมขังได้

บ้านโนนทอง  หมู่ 11

143 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายโกวิทย์ - อ่างหัวลาด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  850  ม.

หนา  0.15  ม.

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางประคอง- บ้านครูรุ่งทิวา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  160  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 168



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมพงษ์- บ้านจักรินทร์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  160  ม.

หนา  0.15  ม.

146 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ขยายไหล่ทางถนนคสล. 250,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นข้างเมรุวัดบ้านดอนกรูด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  1.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว 50  ม.

หนา  0.15  ม.

147 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 18,000      50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

หน้าบ้านนายเชาวรัตน์ เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0. 30 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  5 ม. น้ าท่วมขังได้

พร้อมฝาเหล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 169



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

148 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 70,000      50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

บ้านนายเจือ - ลุงพร้อม เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0. 30 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  150 ม. น้ าท่วมขังได้

149 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านตาปล้ า ก่ิงกระโทก ไปสะพานสอง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนกรูด   หมู่ 1 ได้สะดวก ยาว  1,500  ม.

หนา  0.15  ม.

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

คุ้ม 1 เช่ือมคุ้ม 4 ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 170



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

151 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 300,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

บ้านนางชูศรี ยวงกระโทก เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0. 30 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

จากหน้าวัดหนองรัง ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  750 ม. น้ าท่วมขังได้

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ท้ังสองข้าง

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายประยูร -บ้านนางจวงใจ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  260  ม.

หนา  0.15  ม.

153 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นข้างวัด บ้านนางสายบัว เสีย ป้องกันและแก้ ปาก 0.50 x 1 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ถึงบ้าน ลุงทอย ไขปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าท่วมขังได้

บ้านหนองรัง  หมู่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 171



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

154 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 250,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นบ้านนางเตือนใจ วรกุล คุ้ม 4 เสีย ป้องกันและแก้ ปาก 0.50 x 0.50 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ถึง บ้านนางมารศรี ชัยเกตุ ไขปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าท่วมขังได้

บ้านหนองรัง  หมู่ 2

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้น ตร.อ. ถึง สะพาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  2.50  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่  3 ได้สะดวก ยาว  300  ม.

หนา  0.15  ม.

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้าน อบต.แอ๋ว - ถนนใหญ่ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 172



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

157 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากหมู่ 3 ถึง หมู่ 9 ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง   ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ หมู่ 3 ได้สะดวก ยาว 7  กม.

158 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 400,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

เส้นข้าง อบต.แชะ เช่ือมซอยบ้าน เสีย ป้องกันและแก้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ป้องกันและแก้ไขปัญหา

นางมะน้อม ย่ืนกระโทก ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 40 ซม. น้ าท่วมขังได้

บ้านแชะ หมู่ 4 ระยะทาง 400 ม.

159 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 300,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

ซอยบ้านนางไพเราะ สอนส าโรง เสีย ป้องกันและแก้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์-  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านแชะ  หมู่ 4 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กลาง 60 ซม. น้ าท่วมขังได้

ยาว 400 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 173



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยโรงเชือด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  90  ม.

หนา  0.15  ม.

161 ซ่อมแซมถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนหินคลุก 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายอ่างหุบรังงาม หมู่ 4 ถึง หมู่ 5 ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง -  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  500  ม.

162 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายบ้านโนนมะขามป้อม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง -  ม. ในการเดินทางสัญจร

เช่ือมบ้านถนนกลาง ได้สะดวก ยาว  1,000  ตร.ม.

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 174



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านต่ า - สามแยก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 6  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายด่าน ทิวตะขบ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายกว่าง  ก่ิงครบุรี ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ในการเดินทางสัญจร

ไปด่านมะม่วง ได้สะดวก ยาว  150  ม.

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 175



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

166 ซ่อมถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนหินคลุก 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากถนนด่านมะม่วง หมู่ 5 ถึง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5  ม. ในการเดินทางสัญจร

อ่างเก็บน้ าหุบรังงาม ได้สะดวก ยาว  500  ม.

บ้านดนนมะขามป้อม  หมู่ 5

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากหน้าวัดพนาหนองหิน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ในการเดินทางสัญจร

เช่ือมคสล.เส้นเดิม (ผู้ช่วยสมหมาย) ได้สะดวก ยาว  150  ม.

บ้านขาคีม  หมู่ 6 หนา  0.15  ม.

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านางเอ้ือน เช่ิมต่อบ้านพนา- ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ในการเดินทางสัญจร

หนองหิน ได้สะดวก ยาว  150  ม.

บ้านขาคีม  หมู่ 6 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 176



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกหน้าวัดขาคีม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ในการเดินทางสัญจร

เส้นตะวันออกหมู่บ้าน ได้สะดวก ยาว  120  ม.

บ่านขาคีม  หมู่ 6 หนา  0.15  ม.

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายสร้อย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

171 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

สายไร่สมนึก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  600  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 177



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

172 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากโค้งไร่สมศักด์ิ ถึงไร่จรูญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนานหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว600  ม.

หนา  0.15  ม.

173 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

ซอยบ้านลัดดา เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.40 ม.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านพนานหองหิน  หมู่ 7 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  70 ม. น้ าท่วมขังได้

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านสมประสงค์ ลายผักแว่น ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึง บ้านผู้ใหญ่ไสว ได้สะดวก ยาว  120  ม.

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 178



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านลัดดา ไปบ้านนายสงัด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  70  ม.

หนา  0.15  ม.

176 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกหนองมะค่าถึงไร่นายป่ิน รักพุดซา ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  400  ม.

หนา  0.15  ม.

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายบญธรรม ชาญกระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ได้สะดวก ยาว  90  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 179



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

178 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 400,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ฃอยบ้านนายอ๊ัวะ ดีส าโรง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

179 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 140,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

(พร้อมฝาปูน) ซอยบ้านตาแพทย์ เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.40 ม.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  70 ม. น้ าท่วมขังได้

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 55,000      50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนางร าพึง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  30  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 180



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากแยกสันอ่างหัวลาด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

182 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 1,000,000  50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากแยกพจน์แสน-ศาลากลางบ้าน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง      ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว      ม.

หนา  0.15  ม.

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านสายใจ ไป บ่อนไก่ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 181



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ่อนไก่ - เช่ือมเหมืองชลประทาน ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  300  ม.

หนา  0.15  ม.

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางจ าเนียร สวนงาม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายมานะ ได้สะดวก ยาว  120  ม.

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 หนา  0.15  ม.

186 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากหมู่ 8 ถึง หมู่ 5 ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง -  ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  7,000 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 182



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

187 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

ซอยบ้านเอกนรินทร์  เบาแรง เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.60 ม.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  150 ม. น้ าท่วมขังได้

188 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านยายนอม ถึงบ้านนางเพ็ญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  650  ม.

หนา  0.15  ม.

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 150,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยฟาร์มหมู นางจ ารัส ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  80  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 183



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ตรงข้ามบ้านนางรัตนากร  มิตรจังหรีด ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายคูณ ได้สะดวก ยาว  100  ม.

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 หนา  0.15  ม.

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 190,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยคอกหมู ช.ชัย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

192 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ขยายไหล่ทางถนนคสล. 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้น ศพด.หนองมะค่า ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง 1 ม.(ท้ัง 2 ข้าง) ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 184



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายวิชียร ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

ถึงบ้านนายสมบัติ ได้สะดวก ยาว  100  ม.

บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 หนา  0.15  ม.

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเห ถึงบ้านนายเช่ียว ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  190  ม.

หนา  0.15  ม.

195 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านอบต.ยาว - บ้านนายเย็น ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  500  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 185



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางหวานเย็น ถึงบ้านนายอู๋ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  120  ม.

หนา  0.15  ม.

197 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 100,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

จากรีสอร์ท สูตรสุข ถึงเหมือง เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.60 ม.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

บ้านโนนทอง หมู่ 11 ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  150 ม. น้ าท่วมขังได้

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 240,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านยายเหรียญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  120  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 186



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

199 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือช่วยระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 250,000    50 ครัวเรือน สามารถระบายน้ าเสีย กองช่าง

จากสามแยกศาลาประชาคม เสีย ป้องกันและแก้ กว้าง 0.60 ม.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ถึงบ้านนายเวียน แสงทอง ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว  100 ม. น้ าท่วมขังได้

บ้านโนนทอง  หมู่ 11

200 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 140,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

แยกอ่างหัวลาด ไป ศูนย์เรียนรู้ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  400  ม.

หนา  0.15  ม.

201 ก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านนางดวงใจ ถึงบ้านลุงช่วย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 187



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านเกษตรจ๋า ถึง ปากอุโมงค์ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  200  ม.

หนา  0.15  ม.

203 ก่อาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านจ่าหลอยถึงบ้านยายเหรียญ ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

204 ก่อาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านอบต.นาย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 188



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 250,000    50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านยายมุล ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  100  ม.

หนา  0.15  ม.

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนงนุช  ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  6 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 430,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

 จากบ้านครูมาลัย ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านแชะ  หมู่ 4 ได้สะดวก ยาว  130  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 189



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากซอยโสภี ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ได้สะดวก ยาว  60  ม.

หนา  0.15  ม.

209 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 400,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากสะพานสอง เลาะคลอง ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ได้สะดวก ยาว  550  ม.

หนา  0.15  ม.

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 500,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

บ้านอบต.นาง ต่อจากเดิม ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ในการเดินทางสัญจร

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ได้สะดวก ยาว  150  ม.

หนา  0.15  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 190



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   50 ครัวเรือน ประชาชนมึความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางฉลวย ร ากระโทก ได้ใช้สัญจรไปมา กว้าง  4 ม. . ในการเดินทางสัญจร

ถึงฟาร์มหมู ได้สะดวก ยาว  80  ม.

บ้านดอนสง่างาม  หมู่  10 หนา  0.15  ม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 191



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ก่อสร้างซุ้มประตหมู่บ้าน เพ่ือสร้างซุ้มประตู ก่อสร้างซุ้มประตู 58,000     400 ครัวเรือนหมู่บ้านมีซุ้มประตูทาง กองช่าง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 หมู่บ้านให้มีความ หมู่บ้าน เข้า-ออก และมีความเป็น

เป็นระเบียบเรียบ ขนาดกว้าง 4.50 ม. ระเบียบเรียบร้อย

ร้อย สูง  5.70 ม.

2 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 300,000   400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

สายโรงเรียนรุ่งนภา มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

3 ติดต้ังถังเก็บน้ าแบบถังแชมเปญ เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังถังแชมเปญ 227,000   400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 มีน้ าในการอุปโภค ความจุ  12 ลบ.ม. ในการอุปโภค บริโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า 15,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นบ้านอานนท์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 3 ท่ัวถึง

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า 250,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นเข้าอ่างหุบรังงาม มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

6 ติดต้ังหอกระจายข่าวเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังหอกระจายข่าว 69,000     200 ครัวเรือน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ได้รับทราบข้อมูล ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

7 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า 100,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นบ้านนายต๋ิว มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง ท่ัวถึง

บ้านขาคีม  หมู่ 6 ท่ัวถึง

8 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า 60,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สามจุด  มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง ท่ัวถึง

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ท่ัวถึง

9 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000   400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

สายบ้านนางร าพัน อ่ิมกระโทก มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง ในการอุปโภค บริโภค

ถึงบ้านนายนิวัติ รุ่งเรืองวงศ์ บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด หมู่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

10 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 50,000     400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

สายบ้านพ่ีณี ถึง ลุงเจือ มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  130 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

11 ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 10,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สายบ้านรองโรจน์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  100 ม. ท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ท่ัวถึง

12 เพ่ิมจุดเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน เพ่ิมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 15,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากวัด - หน้าบ้านผู้ช่วยสุรพล มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง   ม. ท่ัวถึง

บ้นดอนกรูด  หมู่ 1 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

13 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 24,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ซอยบ้านเจือ - กูด มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  100 ม. ท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ท่ัวถึง

14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 100,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นหลัง ตร.อ. - สระหนองแสง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  300 ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 3 ท่ัวถึง

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 18,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นบ้าน อบต.ปภาณ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  40 ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 3 ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

16 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 12,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นบ้านยายก๋อง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

17 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 10,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้น กศน. ซอยช่างไพบูลย์ดีเซล มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง   ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

18 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 400,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เข้าดง ข้างบ้านต่าย - อบต.ทุเรียน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 300  ม. ท่ัวถึง

บ้นโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

19 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้ ติดต้ังหอกระจายข่าว 100,000   200ครัวเรือนประชาชนประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

บ้านถนนกลาง หมู่ 8 รับทราบข้อมูล ข้อมูลอย่างท่ัวถึง

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

20 ติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ลานกีฬาเอนกประสงค์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 ท่ัวถึง

21 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 65,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านนางเป  ปัตตังเว มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

22 ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 10,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

3จุด 1.บ้านอ.สุภาภรณ์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

2.โค้งแยกบ้านยายไข่ 3.แยกบ้าน ท่ัวถึง

พ่ีเป๊ียก  บ้านแชะ  หมู่ 3

23 ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ เพ่ือใช้ทดแทน ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ 420,000   400 ครัวเรือน เพ่ือใช้ทดแทนพลังงาน กองช่าง

อบต.แชะ พลังงานไฟฟ้า ระยะทาง 68 ตร.ม. ไฟฟ้า

บ้านแชะ  หมู่ 4

24 ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง เพ่ือให้ประชาชนได้ ติดต้ังเคร่ืองกระจาย 500,000   200ครัวเรือนประชาชนประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย รับทราบข้อมูล เสียง ข้อมูลอย่างท่ัวถึง

(อบต.แชะ) ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

25 ติดต้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 6,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

1.ซอยอบต.จ๊ิบ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

2.ซอยบ้านนายเพลิน ท่ัวถึง

บ้านขาคีม  หมู่ 6

26 ติดต้ังไฟส่องสว่าง  27 จุด เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 70,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

ท่ัวถึง

27 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 80,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ศูนย์เรียนรู้ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  240 ม. ท่ัวถึง

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

28 ติดต้ังไฟส่องสว่าง 6 จุด เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 18,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

ท่ัวถึง

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 52,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ต่อจากบ้านลุงแทน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 ท่ัวถึง

30 ปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้ ปรับปรุงเสียงตามสาย 30,000     200ครัวเรือนประชาชนประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 รับทราบข้อมูล ข้อมูลอย่างท่ัวถึง

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

31 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 30,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จ านวน 10 จุด มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

บ้านหนองรัง  หมู่ 2 ท่ัวถึง

32 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการออก ก่อสร้างลานกีฬาเอนก- 300,000   400ครัวเรือน สามารถส่งเสริม

สระหนองกระทุ่ม ก าลังกายแก่ประชาชน ประสงค์ และสนับสนุนการออก

บ้นโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ในหมู่บ้าน ก าลังกายแก่ประชาชน

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 65,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านนางแมว มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 500 ม. ท่ัวถึง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

34 ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้ ซ่อมแซมเสียงตามสาย 100,000   200ครัวเรือนประชาชนประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

บ้านขาคีม  หมู่ 6 รับทราบข้อมูล ข้อมูลอย่างท่ัวถึง

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

35 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 30,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สายบ้านนายแหลม ถึงบ้านธีระพัฒน์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 100 ม. ท่ัวถึง

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ท่ัวถึง

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 30,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ซอยบ้านนายย้าย ถึงบ้านนายเกล้ียง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 100 ม. ท่ัวถึง

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

37 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000   400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากบ้านนายไข่ถึงบ้านนายสมบัติ มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  150 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

38 ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้ ปรับปรุงหอกระจายข่าว 100,000   100,000   100,000    200ครัวเรือนประชาชนประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 รับทราบข้อมูล ข้อมูลอย่างท่ัวถึง

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

39 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 100,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากบ้านนางป่ิน แหว่กระโทกถึง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 150 ม. ท่ัวถึง

บ้านนายแต๋ว ทับครบุรี ท่ัวถึง

บ้านโนนทอง  หมู่ 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

40 ขยายท่อประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายท่อประปา 70,000      400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากบ้านนายเผด็จ ถึงบ้านางศุภนิดา มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  200 ม. ในการอุปโภค บริโภค

แป้นคนโท  บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1

41 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 100,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สายบ้านนายเจือ ชิดสระน้อยถึง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 120 ม. ท่ัวถึง

บ้านนางกรูด  อ่ิมกระโทก ท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1

42 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 500,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

บ้านนายเทา แววกระโทก มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  500 ม. ในการอุปโภค บริโภค

ถึงบ้านนายล้อม แหว่กระโทก บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

43 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 60,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

พร้อมสายพาดดับ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 200ม. ท่ัวถึง

สายบ้านนางจ่ัน  อ่ิมกระโทก ท่ัวถึง

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1

44 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากแยกถึงโรงเรียนรุ่งนภา มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  500 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนกรูด  หมู่ 1 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

45 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 80,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากบ้านนายเอกลักษณ์ จันทร์ดิศ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 200ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 3 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

46 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้า 52,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านครูผดุง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  120ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

47 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 100,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ข้างโรงพยาบาล มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 400ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

48 เพ่ิมหม้อแปลง เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 150,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

เส้นหลัง อบต. มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง60ม. ท่ัวถึง

บ้านแชะ  หมู่ 4 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

49 ขยายรางระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายรางระบายน้ า 250,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากบ้านนายประสิทธ์ิ อินจอหอ มีน้ าในการอุปโภค กว้าง 50 ซม. ในการอุปโภค บริโภค

ถึงบ้านนายลุ เตชะทัต บริโภคอย่างท่ัวถึง ยาว 300 ม. อย่างท่ัวถึง

50 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 50,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ไปหนองกระทุ่ม มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 300ม. ท่ัวถึง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ท่ัวถึง

51 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 300,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านด่านมะม่วง  คุ้ม 4 มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 600ม. ท่ัวถึง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

52 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 300,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากสามแยกโรงไฟฟ้าถึงสามแยก มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

แยยโนนมะขามป้อม ท่ัวถึง

  บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5

53 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 300,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากสามแยกด่านมะม่วง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

ลงมาสามแยกโนนมะขามป้อม ท่ัวถึง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5

54 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 90,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ซอยบ้านนางแก่น  จิตเจริญ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  300 ม. ท่ัวถึง

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

55 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 18,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

พร้อมติดต้ังไฟส่องสว่าง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง  40 ม. ท่ัวถึง

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7 ท่ัวถึง

56 ปรับปรุงสวนสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการออก ปรับปรุงสวนสุขภาพ 500,000    400ครัวเรือน สามารถส่งเสริม

อ่างหัวลาด ก าลังกายแก่ประชาชน พ้ืนท่ี 6  ไร่ และสนับสนุนการออก

บ้านถนนกลาง  หมู่ 8 ในหมู่บ้าน ก าลังกายแก่ประชาชน

57 ขยายเขตไฟฟ้า 2 จุด เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 300,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

1 ซอยหอมกรุ่น 300 ม. มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

2.ซอยนายสมชัย พันธ์ุส าโรง 500 ม. ท่ัวถึง

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

58 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 180,000    400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ซอยบ้านนางสุวิทย์ วัชพืช มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 500 ม. ท่ัวถึง

ถึงบ้านนางเรียน สามแยกหอมกรุ่น ท่ัวถึง

บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9

59 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

สายบ้านนางละม่อม โอกระโทก มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  300 ม. ในการอุปโภค บริโภค

ถึงบ้านนายแก เพชรกิจ บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10

60 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากบ้านนางประทุม ถึงบ้านนายหลอด มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  500 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

61 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 100,000    400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

ซอยบ้านนายเหถึงบ้านนางฉลวย มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  300 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

62 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 70,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สายบ้านนายวิเชียร ถึงบ้านนายสมบัติ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 70 ม. ท่ัวถึง

บ้านดอนสง่างาม   หมู่ 10 ท่ัวถึง

63 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปา 70,000      400 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

จากสามแยกประปาถึงบ้านนายเบ้ียว มีน้ าในการอุปโภค ระยะทาง  500 ม. ในการอุปโภค บริโภค

บ้านโนนทอง  หมู่ 11 บริโภคอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 212



(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

64 ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างหัวลาด เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้ ปรับภูมิทัศน์รอบอ่าง 500,000    400ครัวเรือน สถานท่ี มีความสวยงาม กองช่าง

สวยงาม ปลอดภัย ปลอดภัย

                                                                                                                                                                      

65 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 250,000   400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ทางไปด่านมะม่วง เร่ิมซอยบ้านลุง มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 500 ม. ท่ัวถึง

เห่ียน(สามแยกไฟฟ้าชีวมวล) ท่ัวถึง

บ้านแชะ หมู่ 4

66 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าแรงต่ า 70,000     400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

จากบ้านบุญเพ็งถึงแยกวัด มีไฟฟ้าใช้อย่าง ระยะทาง 200 ม. ท่ัวถึง

บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ 5 ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

67 ติดต้ังกระจกโค้ง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 2 หูม่บ้าน 40,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

 - ซอยบ้านลัดดา บ้านพนาหนองหิน การขับรถเร็ว การเดินทางสัญจร

 - บ้านตาช่วย บ้านถนนกลาง

68 ติดต้ังระบบไฟจราจร เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน11  หมู่บ้าน 30,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

สัญญาณไฟกระพริบ ทางแยก ทางร่วมต่าง ๆ การเดินทางสัญจร

69 ก่อสร้างติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ องค์การบริหารส่วน 500,000   อบต.แชะ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ พ้ืนท่ี  68 ตร.ม. ต าบลแชะ อย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 6.2  การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

70 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ติดต้ังเสียงตามสาย 500,000   500,000   500,000    ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับฟัง กองช่าง

ระบบไร้สาย ฟังข่าวสารจากทาง ระบบไร้สาย เม่ือปฏิบัติงาน ข่าวสารจากทางราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อบต.ได้อย่างท่ัวถึง (เคร่ืองกระจายเสียงทาง และบริการ ได้อย่างท่ัวถึง

ไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย) ประชาชน

71 โครงการติดต้ังโคมไฟโซลาร์เซลล์ เพ่ือให้ประชาชน 11 หมู่บ้าน 150,000   150,000   150,000    800 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ทุกหมู่บ้าน ต.แชะ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ท่ัวถึง

ท่ัวถึง

72 ติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 45,000     45,000     45,000     45,000     45,000      400 ครัวเรือนประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บ้านแชะ  หมู่ 3 มีไฟฟ้าใช้อย่าง จ านวสน 10 จุด ท่ัวถึง

ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 215



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา 7.1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนโครงการปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่  จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ปีละ 1 คร้ัง สามารถปลูกฝังคุณธรรม กองการศึกษา

จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และ เด็ก  เยาวชน  และประชาชน จ านวน 50 คน จริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา ประชาชน

วันอาทิตย์วัดสมุทรการ(แชะ)

2 อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ปีละ 1 คร้ัง สามารถปลูกฝังคุณธรรม กองการศึกษา

หมู่ภาคฤดูร้อนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 50 คน จริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.เพ่ือสืบทอดประเพณีการบวชให้ ประชาชน

เป็นไปอย่างถูกต้อง

3 เข้าค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม    เพ่ือสร้างจิตส านึกและคุณธรรมใน จ านวน  50  คน 100,000    100,000    100,000     100,000    100,000    1 โครงการ นักเรียนภายในเขต อบต. กองการศึกษา

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง มีจิตส านึกในการ

ความสุข สร้างความดี 

4 การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาและเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการจัด ต าบลแชะ 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 โครงการ มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการ กองการศึกษา

ประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี จัดกิจกรรมทางศาสนาและ

ต่าง ๆ ประเพณีต่าง ๆ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

              องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 216



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา 7.1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ จ านวน  50  คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      อย่างน้อยปีละ มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกองการศึกษา

เยาวชน/ประชาชน เยาวชน/ประชาชน จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 1 โครงการ ตามหลักพุทธศาสนา

7 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒธรรมเพ่ือส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 15,000     15,000      15,000      15,000      15,000      1 โครงการ ส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน กองการศึกษา

ประเพณีเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวัฒธรรมประเพณีเทิดทูนวีรกรรม

ท้าวสุรนารี

8 สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ ต าบลแชะ 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      11 หมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกองการศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ไทย

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ืออบมรมคุณธรรมและจริยธรรมจัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. และจริยธรรมในการ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน

และผู้น าชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

            รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา 7.2  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      11 หมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ภายในต าบลแชะ และส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใน ทรัพยากรและส่งเสริม

ต าบลแชะ แหล่งท่องเท่ียวในต าบล

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

            รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 218



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา 7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 เสริมทักษะให้ความรู้ด้านกีฬาแก่เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้  จ านวน  50  คน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      11 หมู่บ้าน สามารถส่งเสริมและสนันสนุนกองการศึกษา

เยาวชน เยาวชนมีความรู้ด้านกีฬา 11 หมู่บ้าน ให้เยาวชนมีความรู้ด้านกีฬา

2 จัดซ้ือของเล่นเด็กกลางแจ้งไฟเบอร์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก จ านวน  4  ชุด 100,000    100,000    100,000     100,000    100,000    2 หมู่บ้าน เด็กและเยาวชนมีทักษะและการกองการศึกษา

และเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ หมู่ท่ี 1, 8 เรียนรู้

3 จัดหาเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จ านวน  4  ชุด 400,000    400,000    400,000     400,000    400,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

ว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน  11 หมู่บ้าน และรักในการออกก าลังกาย

4 การเต้นแอโรบิค เพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จ านวน 50 คน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      11 หมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

11  หมู่บ้าน และรักในการออกก าลังกาย

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 219



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา 7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

5 จัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 90,000     90,000      90,000      90,000      90,000      1 โครงการ ประชาชนรักการออกก าลังกายกองการศึกษา

ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล

ความสามัคคีในชุมชน ยาเสพติด และเกิดความ

6 จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 80,000     80,000      80,000      80,000      80,000      1 โครงการ ประชาชนมีความรักในการ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง ออกก าลังกาย

ความสามัคคีในชุมชน

7 จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      1 โครงการ ประชาชนมีความรักในการ กองการศึกษา

เด็กเล็กสัมพันธ์ ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง ออกก าลังกาย

ความสามัคคีในชุมชน

8 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 350,000    350,000    350,000     350,000    350,000    1 โครงการ ประชาชนมีความรักในการ กองการศึกษา

ต าบลแชะต้านยาเสพติด ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง ออกก าลังกาย

ความสามัคคีในชุมชน

9 แข่งขันกีฬาเยาวชนระดับอ าเภอ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 15,000     15,000      15,000      15,000      15,000      1 โครงการ ประชาชนมีความรักในการ กองการศึกษา

ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง ออกก าลังกาย

ความสามัคคีในชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

            องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา้ 220



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อบต.  เคล่ือนท่ีเพ่ือพบ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ  ปัญหา จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000    20,000   20,000    20,000    20,000     11 หมู่บ้าน ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนา ทุกส่วน

ประชาชน ของประชาชน  และ 11 หมู่บ้าน และให้บริการประชาชนนอก

บริการประชาชนนอกสถานท่ี สถานท่ี

2 จัดเก็บข้อมูล จปฐ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็น ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลใน 25,000    25,000   25,000    25,000    25,000     1 โครงการ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนา ส านักปลัด

และ ประมวลผล ประโยชน์ในการพัฒนา ทุกหมู่บ้าน ปีละ 1 คร้ัง ท้องถ่ิน

3 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในต าบล ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลใน 25,000    25,000   25,000    25,000    25,000     1 โครงการ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาต าบล ส านักปลัด

ส าหรับต าบล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา ต าบล ปีละ 1 คร้ัง

4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีได้ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน 20,000    20,000   20,000    20,000    20,000     ร้อยละของ ประชาชนได้รับรู้กิจกรรมท่ีได้ ส านักปลัด

และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการภายในองค์กร ส่ือต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ปชช.พอใจ ด าเนินงานภายในอ านาจหน้าท่ี

กับ อบต. ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร ไม่น้อยกว่า ของ อบต.

เป็นต้น 70           

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หนา้ 221



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

7 บริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการเพ่ือสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดกิจกรรมจ านวน  3  คร้ัง 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000     3 คร้ัง สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. การจัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท. ในการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างท่ัวถึง

8 จัดท าแผนท่ีภาษี  และทะเบียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บ จัดท าแผนท่ีภาษีภายในต าบล 100,000  100,000 100,000  100,000  100,000   1 โครงการ สามารถทราบ และติดตามผู้ กองคลัง

ทรัพย์สิน รายได้ ให้ถูกต้องและเป็นธรรม แชะ ช าระภาษีภายในต าบลได้

9 ติดตามและจัดเก็บภาษีกับผู้ค้างเพ่ือติดตามและจัดเก็บภาษี 1 คร้ัง 10,000    10,000   10,000    10,000    10,000     1 โครงการ สามารถทราบ และติดตามผู้ กองคลัง

ช าระภาษี 11 หมู่บ้าน ช าระภาษีภายในต าบลได้

10 จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและเพ่ือใช้ในการเลือกต้ังของ อบต.แชะ11 หมู่บ้าน 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000     1 คร้ัง มีการจัดการเลือกต้ังภายใน ส านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ต าบล

11 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือการด าเนินงานตามแนวนโยบายด าเนินการตามหนังสือส่ังการ 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000     1 โครงการ มีการด าเนินงานตามแนว ส านักปลัด

ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ของรัฐบาล มติ ครม. ฯลฯ นโยบายของรัฐบาลเพ่ือการ

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบปนะมาณและท่ีมา

หนา้ 222



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

12 จัดงานท่ีเก่ียวข้องกับพระราชพิธี เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการ ต าบลแชะ 30,000    30,000   30,000    30,000    30,000     1 โครงการ มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการ ส านักปลัด

รัฐพิธี งานวันส าคัญต่าง ๆ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี

งานวันส าคัญต่าง ๆ และงานวันส าคัญต่าง ๆ

13 อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการจัดงาน ต าบลแชะ 30,000    30,000   30,000    30,000    30,000     80% มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการ ส านักปลัด

พระราชพิธี รัฐพิธี และ งานวัน จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี

ส าคัญต่าง ๆ และงานวันส าคัญต่าง ๆ

14 เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติข้าราชการ พนักงาน 30,000    30,000   30,000    30,000    30,000     1 โครงการ ประชาชนมีความรักในสถาบันฯ ส านักปลัด

สร้างความสมัครสมานสามัคคี ประชาชน ภายในต าบล และมีความสมัครสมานสามัคคี

ในองค์กร/ชุมชน กัน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้ 223



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ

                         ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 การให้ความรู้เก่ียวกับการขุดเจาะเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการขุดเจาะ จ านวน 50 คน 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000      1 คร้ัง ประชาชนสามารถน าความรู้ท่ี กองช่าง

บ่อบาดาล จัดกิจกรรม บ่อบาดาล ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ าวันได้

2 ฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ จ านวน 70 คน 100,000  100,000 100,000  100,000  100,000   1 คร้ัง  - การบริหารจัดการ และการ ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร และการพัฒนา จัดกิจกรรม  จ านวน  1  คร้ัง พัฒนาท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ

สมาชิก และผู้น าท้องถ่ิน  - ผู้น ามีวิสัยทัศน์กว้างข้ึน

3 พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการ จ านวน 70 คน 100,000  100,000 100,000  100,000  100,000   1 คร้ัง บุคลากร-ลูกจ้างมีการพัฒนา ส านักปลัด

และลูกจ้างผู้บริหาร และ ส.อบต.ปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานฯ ลูกจ้าง จัดกิจกรรม  จ านวน  1  คร้ัง

ผู้บริหารและสมาชิกฯ

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้ 224



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ

                         ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เพ่ือพัฒนางานด้านการให้บริการ สามารถบริการประชาชนได้ 90,000    90,000   90,000    90,000    90,000     100% ประชาชนมีความพึงพอใจใน ทุกส่วน

และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ า แก่ประชาชน อย่างทันท่วงที การให้บริการ

ส านักงาน

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  70  คน 300,000  300,000 300,000  300,000  300,000   1 คร้ัง มีการพัฒนาการท างานในด้าน ส านักปลัด

สถานท่ี สถานท่ีของผู้บริหาร,ส.อบต. จัดกิจกรรม  จ านวน  1  คร้ัง ต่าง ๆ มากข้ึนตลอดจนได้ศึกษา

,ผู้น าชุมชน,พนักงาน อบต., แนวทางการท างานของหน่วย

พนักงานจ้าง ของ อบต. งานอ่ืนแล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์มากข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา้ 225



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนเพ่ือรับทราบปัญหาของประชาชนแผนชุมชน 10,000    10,000   10,000    10,000    10,000     1 โครงการ การบริหารและการพัฒนาท้อง ส านักปลัด

ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีและเป็นกรอบในการพัฒนาต าบลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2  บริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพ่ือสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  70  คน 20,000    20,000   20,000    20,000    20,000     1 คร้ัง ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าท่ี ส านักปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือ จัดกิจกรรม  จ านวน  1  คร้ัง ของตนเอง

ประชาชน

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึง 1 คร้ัง 20,000    20,000   20,000    20,000    20,000     12 คร้ัง ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าท่ี ส านักปลัด

ตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ 11 หมู่บ้าน ของตนเอง

ประชาธิปไตย

4 จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน / เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 1 คร้ัง 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000     12 คร้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

ต าบล พัฒนาท้องถ่ิน 11 หมู่บ้าน พัฒนาและเกิดความโปร่งใส

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมความรู้น ามาเป็นกรอบ แผนชุมชน 50,000    50,000   50,000    50,000    50,000     1 โครงการ การบริหารและการพัฒนาท้อง กอสวัสดิการ

เร่ิองการจัดท าแผนชุมชน ในการท าแผนพัฒนาต าบล ถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา้ 226



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 :  ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา 9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ความปลอดภัยในชุมชน โดยการเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยใน 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000    11 หมู่บ้าน ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัด

บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอ่ืนชุมชนโดยการบูรณาการร่วมกับ และทรัพย์สิน

ในการต้ังจุดสกัดเพ่ือเฝ้าระวังภัยหน่วยงานอ่ืน 

2 ประชาร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุเพ่ือรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ต าบลแชะ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000    ปีละ 2 คร้ังอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด

ภัยจราจร

3 การจัดอบรมหลักสูตรสอนเด็กว่ายน้ า เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากเด็กจมจ านวน  50  คน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000    11 หมู่บ้าน สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ ส านักปลัด

น้ าภายในพ้ืนท่ี 11 หมู่บ้าน ท่ีเกิดจากเด็กจมน้ าภายในพ้ืนท่ี

4 สนับสนุนการติดต้ังป้ายจราจร เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน11  หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส านักปลัด

ทางร่วมทางแยกต่าง ๆ ทางแยก ทางร่วมต่าง ๆ การเดินทางสัญจร

5 ติดต้ังลูกระนาด ภายในหมู่บ้านเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 11 หูม่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส านักปลัด

การขับรถเร็ว การเดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 227



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 :  ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา 9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 ติดต้ังกระจกโค้ง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 11 หูม่บ้าน 19,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

ซอยบ้านลัดดา การขับรถเร็ว การเดินทางสัญจร

บ้านพนาหนองหิน  หมู่ 7

7 ติดต้ังระบบไฟจราจร เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน11  หมู่บ้าน 25,000     11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

สัญญาณไฟกระพริบ ทางแยก ทางร่วมต่าง ๆ การเดินทางสัญจร

โค้งไปหนองมะค่า

บ้านพนานหองหิน หมู่ 7

8 ส่งเสริมเยาวชนขับข่ี เพ่ือรณรงค์รักษาการเกิดอุบัติ 11 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000    11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส านักปลัด

ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร เหตุจราจร การเดินทางสัญจร

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 228



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 :  ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา 9.2 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 สวัสดิการ อปพร.อบต.แชะ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 200  คน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000    11 หมู่บ้าน สามารถส่งเสริมและสนับสนุน ส านักปลัด

สวัสดิการ อปพร.อบต.แชะ กลุ่มสวัสดิการ ของ อปพร.อบต

2 ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจ านวน  50  คน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  1 คร้ัง ชุมชนมีความเข้มแข้ง และ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 11 หมู่บ้าน สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัย

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  1 คร้ัง อาสาสมัครป้องกันภัยฯ มีการเพ่ิม ส านักปลัด

และศึกษาดูงาน อปพร.อบต.แชะ 11 หมู่บ้าน ศักยภาพในการปฎิบัติงาน

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
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(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี  10 : ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 10.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อนุรักษ์พันธ์ุปลาน้้าจืด เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปลาน้้าจีด และเพ่ิม ต้าบลแชะ 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      1 โครงการ สามารถเพ่ิมและขยายพันธ์ุปลา ส้านักปลัด

จ้านวนพันธ์ุปลาในระบบนิเวศ ได้

2 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การดูแล ต้าบลแชะ 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000      1 โครงการ สามารถส่งเสริม สนันสนุน ส้านักปลัด

สีเขียว รักษาส่ิงแวดล้อม การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม

3 อบต.ร่วมใจลดใช้พลังงาน เพ่ือประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      1 โครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน ส้านักปลัด

น้้า และไฟฟ้า

4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษา11 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีจิตส้านึกในการ ส้านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อม

5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิม11 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000      1 โครงการ มีการปลูกต้นไม้เฉลิม ส้านักปลัด

พระเกียรติ พระเกียรติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี  10 : ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 10.2  รณรงค์สร้างจิตส้านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท้าการองค์การเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ ด้าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบ60,000     60,000     60,000     60,000      60,000      1 คร้ัง การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ินทุกส่วน

บริหารส่วนต้าบล ประชาชน ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมจ้านวน  1  คร้ัง 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000      1 คร้ัง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ส้านักปลัด

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ผลผลิตทางจ้านวน  50  คน 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000      1 โครงการ ลดต้นทุนการผลิต  ผลผลิตทาง ส้านักปลัด

ปุ๋ยอินทรีย์ การเกษตร 11 หมู่บ้าน การเกษตร

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต้าบลแชะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอ สามารถแก้ไขปัญหามลพิษ ส้านักปลัด

ส่ิงแวดล้อม บริเวณพ้ืนท่ีต้าบลแชะ ใจ 80% และส่ิงแวดล้อมได้

1

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี  10 : ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 10.3  จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 จัดหาท่ีท้ิงขยะให้แก่หมู่บ้าน เพ่ือการรักษาความสะอาดและความพ้ืนท่ีก้าจัดขยะ จ้านวน 3 ไร่ 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000      11 หมู่บ้าน สามารถรักษาความสะอาดและ ส้านักปลัด

เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในต้าบล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2 การจัดการขยะภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ในการจัดการ11 หมู่บ้าน 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000      11 หมู่บ้าน ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน ส้านักปลัด

ขยะอย่างถูกวิธี การจัดการขยะอย่างถูกวิธี

3 จัดซ้ือรถขยะ / จัดหารถขยะ เพ่ือใช้ในการขนย้ายขยะภายใน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร 2,300,000 2,300,000 1 คัน สามารถลดปัญหาด้านส่ิงแวด ส้านักปลัด

หมู่บ้าน และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี  ล้อมภายในหมู่บ้านได้

แบบอัดท้าย  จ้านวน  1  คัน  

4 จัดซ้ือถังขยะ / จัดหาถังขยะ เพ่ือใช้ในการรองรับขยะภายใน ขนาดถัง 200 ลิตร ความสูง 400,000    400,000    500 ใบ สามารถลดปัญหาด้านส่ิงแวด ส้านักปลัด

ประจ้าบ้าน หมู่บ้าน และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมความกว้างโดยประมาณ  ล้อมภายในหมู่บ้านได้

สูง 93ช.ม. กว้าง 60ช.ม.  

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ  อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 232



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน 3 โรงเรียน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3 โรงเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหาร กองการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะ กลางวันอย่างพอเพียง

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนเหล่า เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       1 คร้ัง ได้สนับสนุนกิจกรรมของ ส านักปลัด

กาชาดจังหวัดนครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

 

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 234



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

6 อุดหนุนการป้องกันและแก้ไข เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโครงการ จ านวน  50  คน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     1 โครงการ ประชาชนมีความปลอดภัยใน อ าเภอครบุรี

ปัญหายาเสพติด อ าเภอครบุรี ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  11 หมู่บ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน  

อบายมุขและยาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 235



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทาน

                      อาหารท่ีมีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนงานแก่ อสม.165,000    165,000    165,000    165,000    165,000    1 คร้ัง อสม.ในต าบลแชะปฏิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน ในเขตต าบลแชะให้มีประสิทธิภาพ 11  หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน

2 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานเพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ สนับสนุนให้หมู่บ้าน 220,000    220,000    220,000    220,000    220,000    1 คร้ัง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ

ตามแนวทางโครงการตาม หมู่บ้านจัดท าโครงการตาม จ านวน  11  หมู่บ้าน

พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข แห่งละ 20,000 บาท

3  อุดหนุน โครงการ สปสช. เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรด าเนินงาน สนับสนุนให้แก่ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    1 คร้ัง ประชาชนมีคถณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ

และบริหารจัดการระบบหลักประกันอสม.

สุขภาพในระดับท้องถ่ิน 11 หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

หน้า 236



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการจัดงาน ต าบลแชะ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     80% มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการ ส านักปลัด

พระราชพิธี รัฐพิธี และ งานวัน จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี

ส าคัญต่าง ๆ และงานวันส าคัญต่าง ๆ

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 237



(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา 8.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ

                         ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด - เพ่ือจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการเกษตร 11 หมู่บ้าน 136,000    136,000    86,000     86,000     86,000     1 คร้ัง ประชาชนได้รับการส่งเสริมและ ส านักปลัด

เทคโนโลยีประจ า อบต. ของ อบต . พัฒนาผลผลิตการเกษตร 

 - จัดท าแผนการเกษตรประจ า

ต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หน้า 238



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอประสาน

1 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคลองซับไทร เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างฝายน้้าล้นคลองซับไทร 500,000      500,000     500,000      2 ต้าบล สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง/

หมู่ท่ี 1 บ้านดอนกรูด ต.แชะ ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น ขนาดกว้าง 12 เมตร ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น อบจ.นม

เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ระบบ ระบบ

ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

2 ขุดลอกคลองสะแก เพ่ือป้องกันและแก้ไข ขุดลอกคลองสะแก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ต้าบล สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง/

 บ้านหนองรัง  หมู่ 2  ต.แชะ ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น ขนาดกว้าง    15  เมตร ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น อบจ.นม

เช่ือม หมู่ท่ี 4 บ้านบุยายแลบ ระบบ ยาว 3,000 เมตร ระบบ

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี

จ.นครราชสีมา

3 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. 1,000,000    1,000,000   1,000,000    2 ต้าบล สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง/

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองรัง ต.แชะ อ.ครบุรี ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น ขนาด กว้าง 6 เมตร ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น อบจ.นม

เช่ือม หมู่ท่ี 4 บ้านบุยายแลบ ระบบ ยาว 12 เมตร ระบบ

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  239 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอประสาน

4 ขุดลอกอ่างหัวลาด เพ่ือป้องกันและแก้ไข ขุดลอกอ่างหัวลาด 5,000,000    5,000,000   5,000,000    2 ต้าบล สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง/

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนทอง ต.แชะ ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น ขนาดกว้าง  100 เมตร ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น อบจ.นม

อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 5 บ้านโคกแขวน ระบบ ยาว 300 เมตร ระบบ

ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ลึก 3 เมตร

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้  240 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอประสาน

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ต้าบล ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

บ้านหนองรัง หมู่ 2 ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาด กว้าง 5 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

เช่ือมหมู่ท่ี 3 บ้านโคกสะอาด ยาว 600 เมตร หนา 0.15

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี เมตร

จ.นครราชสีมา

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2  ต้าบล ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองรัง ต.แชะ สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาด กว้าง  5 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 5 บ้านโคกแขวน ยาว 600 เมตร 

ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15  เมตร

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ต้าบล ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

คอนกรีต หมู่ท่ี 2 บ้านหนองรัง สัญจรไป มาได้สะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 3 ยาว 350 เมตร

บ.โคกสะอาด ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  241 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคสล. 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 1 บ้านดอนกรูด ต.แชะ สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาด กว้าง 5 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ยาว 600 เมตร  

ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  หนา 0.15 เมตร 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก- 1,500,000    1,500,000   1,500,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 10 บ้านดอนสง่างาม สัญจรไป มาได้สะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง  5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 1 ยาว 1,000 เมตร

ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.10  เมตร

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 1 บ้านดอนกรูด ต.แชะ สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ ยาว 1,000 เมตร

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา  0.10 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้  242 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

7 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 บ้านขาคีม ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ ยาว 1,000 เมตร

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.10 เมตร

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 บ้านขาคีม ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ ยาว 1,000 เมตร

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนา 0.10  เมตร

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 บ้านขาคีม ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ ยาว  600 เมตร

จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้  243 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคสล. 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 7 บ้านพนาหนองหิน ต.แชะ สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม

อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ยาว  1,000 เมตร

ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนา 0.10 เมตร

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองรัง ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านสระมะค่า ยาว 1,000 เมตร 

ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นม. หนา 0.10 เมตร

12 ก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคสล. 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 2 (คุ้ม 8) บ้านหนองรัง สัญจรไป มาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 2 ยาว  600 เมตร

บ.สระมะค่า ต.หนองไม้ไผ่ หนา 0.15 เมตร

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  244 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 5,000,000    5,000,000   5,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

คอนกรีต บ้านหนองรัง หมู่ 2 สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต  ขนาดกว้าง 6 เมตร การเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 5 บ้านโคกแขวน ต.เฉลียง ยาว  1,000 เมตร

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ไหล่ถนนข้างละ 0.50 เมตร

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 บ้านแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4  เมตร การเดินทางสัญจร    อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 3 บ้านนาราก ต.อรพิมพ์ ยาว 1,100 เมตร

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา  0.10 เมตร

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 บ้านแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร การเดินทางสัญจร    อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 3บ้านนาราก ต.อรพิมพ์ ยาว 600 เมตร 

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

หนา้  245 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 3บ้านแชะ อ.ครบุรี เขต อบต. สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

แชะ เช่ือม ชุมชนหมู่ 3 เขต ทต. ยาว  600 เมตร

แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 บ้านแชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ ยาว  600 เมตร

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 10 บ้านดอนสง่างาม ต.แชะ สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

(วัดโบสถ์) อ.ครบุรี ยาว  600 เมตร

เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ หนา 0.15 เมตร

ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  246 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 10 บ้านดอนสง่างาม ต.แชะ สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 4  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

อ.ครบุรี  เช่ือม หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ยาว  700 เมตร

ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 (ซอยแยก 1) บ้านแชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

 เขต อบต.แชะ เช่ือม ชุมชนหมู่ 3 ยาว  600 เมตร

เขต ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 4 (สายหลังวัด) บ้านแชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

 เขต อบต.แชะ เช่ือม ชุมชนหมู่ 3 ยาว  600 เมตร

เขต ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  247 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 4  บ้านแชะ อ.ครบุรี สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 6 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

 เขต อบต.แชะ เช่ือม ชุมชนหมู่ 4 ยาว  500 เมตร

เขต ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 8 บ้านถนนกลาง อ.ครบุรี สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

 เขต อบต.แชะ เช่ือม ชุมชนหมู่ 4 ยาว  600 เมตร

เขต ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนา 0.15 เมตร

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 8 บ้านถนนกลาง (บ่อนไก่) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

 เขต อบต.แชะ  อ.ครบี เช่ือม ยาว  600 เมตร

 ชุมชนหมู่ 9  เขต ทต.แชะ อ.ครบุรี หนา 0.15 เมตร

จ.นครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนา้  248 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

25 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 8 บ้านถนนกลาง (สายเหมือง สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ชลประทาน) ต.แชะ อ.ครบุรี ยาว  1,000 เมตร

เช่ือมหมู่ท่ี 1 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี หนา  0.10 เมตร

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองมะค่า (สายอ่าง สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

หนองหิน) ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ีอม ยาว  600 เมตร

หมู่ท่ี 1 บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ หนา 0.15 เมตร

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้  249 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 1 บ้านดอนกรูด (ซับไทร) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 1 ยาว  1,000  เมตร

บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี หนา  0.10  เมตร

จ.นครราชสีมา

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองมะค่า (สายป่าช้า) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 1 ยาว  600 เมตร

บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี หนา 0.15 เมตร

จ.นครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  250 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองมะค่า (สายหอมกรุ่น)สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  4  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 1 ยาว  650  เมตร

บ้านอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี หนา 0.15  เมตร

จ.นครราชสีมา

30 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

บ้านหนองมะค่า (สายดง) ต.แชะ สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ยาว  1,000  เมตร

ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนา 0.10  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  251 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 7 บ้านพนาหนองหิน (สายดง) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ ยาว  600  เมตร

อ.ครบุรี    จ.นครราชสีมา หนา 0.15  เมตร

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 (สายกลางบ้าน) ต.แชะ สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง ยาว  600  เมตร

ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนา 0.15  เมตร

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนทอง(สายกลาง) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ 8 ยาว  600  เมตร

บ้านหนองสะแก ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี หนา 0.15  เมตร

จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  252 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนทอง(สายหน้าประปา)สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ 8 ยาว  600  เมตร

บ้านหนองสะแก ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี หนา 0.15  เมตร

จ.นครราชสีมา

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนทอง(สายกลาง) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  4  เมตร ในการเดินทางสัญจร   อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ 9 ยาว  650  เมตร

บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี หนา 0.15  เมตร

จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  253 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

36 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000 500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม (สายดง) สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือมหมู่ท่ี 2 ยาว  1,000 เมตร

บ้านสระมะค่า ต.หนองไม้ไผ่ หนา 0.10 เมตร

อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  6  เมตร ในการเดินทางสัญจร   อบจ.นม.

(สายกลางบ้าน) ต.แชะ อ.ครบุรี ยาว  500  เมตร

เช่ือมหมู่ท่ี 3 บ้านโคกสะอาด หนา 0.15  เมตร

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครรสีมา พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  254 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000    2,000,000   2,000,000    2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านสระมะค่า ยาว  600  เมตร

ต.หนองไม้ไผ่  อ.หนองบุญมาก หนา 0.15  เมตร

 จ.นครราชสีมา

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000      500,000     500,000      2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร   อบจ.นม.

(สายวัดด่านมะม่วง) ต.แชะ อ.ครบุรี ยาว  1,000  เมตร

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านสระมะค่า หนา 0.10  เมตร

ต.หนองไม้ไผ่  อ.หนองบุญมาก

 จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  255 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร อบจ.นม.

(สายสระน้้า) ต.แชะ อ.ครบุรี ยาว  600  เมตร

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านสระมะค่า หนา 0.15  เมตร

ต.หนองไม้ไผ่  อ.หนองบุญมาก

 จ.นครราชสีมา

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000   2,000,000 2 ท้องถ่ิน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนมะขามป้อม สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง  5  เมตร ในการเดินทางสัญจร   อบจ.นม.

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 9 ยาว  600  เมตร

บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี หนา 0.15  เมตร

จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

หนา้  256 



(ผ.02/1)  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

42 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2  ท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี มีไฟฟ้า กองช่าง/

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ ส่วนภูมิภาค แรงต้่า ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้อย่างท่ัวถึง   อบจ.นม.

แรงต้่า จาก หมู่ท่ี 3 บ้านแชะ

ต.แชะ อ.ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 9

บ้านหนองมะค่า ต.แชะ อ.ครบุรี

จ.นครราชสีมา

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

หนา้  257 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕    การตดิตามและประเมินผลการตดิตามและประเมินผล 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
        

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
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ประเด็นพิจารณา คะแนน 
       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
       3.8 แผนงาน (5) 
       3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวเิคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

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

20 
(5) 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

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

(3)  

 (5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

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

60 
(10) 

 

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

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจดัทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้   
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแชะ 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไวเ้ท่าไหร่ จำนวนที่ไมส่ามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได้ กำหนดขึ้นท่ีเป็นปจัจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญตัิ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คาดว่าจะไดร้ับ ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ

ได้รับ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้
กำหนดให้มีการพัฒนาหมู่บ้านละไม่ต่ำกว่าสี่แสนบาทต่อปีโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารถเดินทางไปทำการเกษตรได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น   

- การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ำ และ รางระบายน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ประชาชนมีแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด 
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทำให้มีแหล่งน้ำที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

นอกจากนี้ ประชาชนยังได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้  มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำนาท่อ ทำให้
ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จำหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่
คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และการพัฒนาด้านส่งเสริม 
เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อนึ่ง ในทุกปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
จะได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาในพ้ืนที่เป็นจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งส่งผลให้การ
คมนาคมพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
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 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยๆ จะทำให้การวางแผนขาดความต่อเนื่อง และ
ทำให้แผนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


