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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ๑  

 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน ชุมชน หรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เดิมพ้ืนที่การปกครองของอำเภอครบุรี ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอ  
กระโทก (อำเภอโชคชัยในปัจจุบัน) ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐ มีเขตการปกครองรวม      
๓ ตำบล คือ ตำบลแชะ ตำบลจระเข้หิน และตำบลสระตะเคียน มีชื่อเรียกว่า  “กิ่งอำเภอแชะ” สำหรับคำว่า “แชะ” 
ความหมายในสำเนียงภาษาพ้ืนเมืองหมายถึง “แฉะ” ซึ่งคำพูดว่า “แฉะ” สำเนียงจะสูงฟังได้ว่า “แชะ” ส่วนที่ว่าการกิ่ง
อำเภอได้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านแชะ การที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านแชะจากปากคำของผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาจาก
สภาพของหมู่บา้นเป็นต่ำชั้น และมีโคลนตมทั่วไปการสัญจรลำบากชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บ้านแชะ” 

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ 
จึงทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีลำแชะไหลผ่านทางทิศใต้ของชุมชน          
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรก ๆ จะเริ่มก่อตัวจากทิศตะวันตกของชุมชน ซึ่งมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๗๑ 
เป็นเส้นทางที่นำเข้าสู่ชุมชนต่อมาเมื่อชุมชนมีการขยายตัวการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจึงขยายตัวไปทางทิศตะวันออก       
และทางตอนบนของชุมชนเนื่องจากอิทธิพลของเส้นทางคมนาคม 

จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตำบลแชะที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศที่มีถนนสายหลักผ่าน
บริเวณชุมชนทำให้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้า และคลังสินค้า 
นอกจากนี้พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการเกษตรมากเป็นอันดับต้น ๆ ของพ้ืนที่อำเภอครบุรี        
ทำให้พื้นที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะเป็นพื้นท่ีผลิตผลิตผลทางการเกษตรให้กับอำเภอครบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบทางตอนบนของอำเภอครบุรี โดยมีลำแชะไหลผ่านทาง

ทิศใต้ และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้ ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเฉลียง และตำบลตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลอรพิมพ์ และตำบลจะเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็นพ้ืนที่ราบสูงเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนที่
ราบสูงเนินเขาจะอยู่ทางตอนบนของพ้ืนที่ คือ บริเวณบ้านพนาหนองหิน หมู่ ๗ บ้านขาคีม หมู่ ๖ บ้านหนองมะค่า หมู่ ๙ 
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ ๕ และพ้ืนที่บ้านหนองรัง หมู่ ๒ บางส่วน ส่วนพ้ืนที่ทางตอนล่างเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ได้แก่           
บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ บ้านแชะ หมู่ ๓ และบ้านแชะ หมู่ ๔ มีแม่น้ำลำแชะ ไหลผ่านทางตอนใต้
ของพ้ืนที ่          

                  

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

  ปริมาณน้ำฝน และการกระจายตัวของฝน ข้อมูลจากสถานีวัดน้ำฝนของโครงการลำมูล เขื่อนลำมูลบน ๘ ปี 
(๒๕๓๗) มีค่าเฉลี่ยตลอดปี ๕๘๕.๔ มิลลิเมตร จากข้อมูลพอสรุปได้ว่า อำเภอครบุรี มีค่าเฉลี่ยของฝนตลอดปีประมาณ 
๕๘๕.๔ มิลลิเมตร โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่งในเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในเดือนกันยายน และตุลาคมฝนจะตกหนักมาก ฝนจะมีโอกาสตก ๙๐ วันต่อปี            
ในส่วนตอนบนของพ้ืนที่อำเภอ ซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่การเกษตร และฝนจะมีโอกาสตก ๑๑๐ วันต่อปี  
ในส่วนตอนล่างของอำเภอ ซึ่งเป็นบริเวณป่าไม ้และภูเขา 

  ฤดูกาล แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึงเดือนมกราคม ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 

  ฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จะเริ่มปลูกพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี 

       ฤดูกาลทำนาปี เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จะเริ่มตกกลางเดือนพฤษภาคม และปักดำกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 

 หมายเหตุ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปีอุณหภูมิในเขตพ้ืนที่อำเภอครบุรี เฉลี่ย ๓๘ - ๔๐ องศา 
และจะมีฝนตกลงมากระจายไปทั้งพ้ืนที่ 
 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 

  จากลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดการแตกต่างของพ้ืนที่ และลักษณะของดิน 
ซึ่งแบ่งได้เป็นชุดดินดังนี้ 

  ๑) ชุดดินราชบุรี มีลักษณะดินเหนียว การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว แต่ดินอุดมสมบรูณ์ดินกลุ่มนี้มีความ
เหมาะสมดีในการปลูกข้าว ซึ่งดินชุดราชบุรีนี้ อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านแชะ หมู่ ๓ ถึงหมู่ ๔ บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านดอน
สง่างาม หมู่ ๑๐ 
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  ๒) ดินชุดวัฒนา ดินนี้มีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย การระบายน้ำไม่ดี และดินมีความอุดมสมบรูณ์ต่ำมีความ
เหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านหนองรัง หมู่ 2 บ้านหนองมะค่า หมู่ ๙ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓) ดินชุดร้อยเอ็ด ดินมีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย การระบายน้ำไม่ดี และดินมีความ อุดมสมบรูณ์ต่ำมีความ
เหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอ  
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

  ๔) ดินชุดสตึก ดินมีลักษณะเนื้อละเอียดปานกลางระบายน้ำได้ดีมีความอุดมสมบรูณ์ดินกลุ่มนี้มีความเหมาะสม
ปานกลางในการปลูกพืชไร่ ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านแชะ หมู่ ๓ ถึงหมู่ ๔ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ ๕ บ้านขาคีม 
หมู่ ๖ บ้านพนาหนองหิน หมู่ ๗ บ้านถนนกลาง หมู่ ๘ บ้านหนองมะค่า หมู่ ๙ บ้านโนนทอง หมู่ ๑๑ ตำบลแชะ 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

  ๕) ดินชุดวาริน ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง ระบายน้ำได้ดีมีความ อุดมสมบรูณ์ดินกลุ่มนี้เหมาะสมดีใน
การปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น และมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่ ซึ่งดินชุดนี้จะอยู่ในบริเวณพ้ืนที่บ้านดอน
กรูด หมู่ ๑ และบ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 

  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญต่อชุมชน คือ แม่น้ำลำแชะ ซึ่งไหลผ่าน
ทางตอนใต้ของชุมชนผ่านพ้ืนที่ บ้านแชะ หมู่ ๓ ถึงบ้านแชะ หมู่ ๔ ไปยังตำบลอรพิมพ์ ขนาดความกว้างของแม่น้ำ ๑๐ 
เมตร แม่น้ำลำแชะนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

  แหล่งน้ำที่มนุษย์ได้สร้างข้ึน สร้างข้ึนมาเพ่ือใช้ในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยแหล่งน้ำ ดังนี้ 

  ๑) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหิน ตั้งอยู่ที่บ้านพนาหนองหิน หมู่ ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดความกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว  ๔๐๐ เมตร ลึก 6 เมตร ความจุ ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

  ๒) อ่างเก็บน้ำบัวลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านถนนกลาง หมู่ ๘ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความ
กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

  ๓) อ่างเก็บน้ำหุบรังงาม ตั้งอยู่ที่ บ้านแชะ หมู่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความจุ  
๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกมากอีกแห่งหนึ่ง  คือ มีความลึกเกินกว่า ๖ เมตร 

  ๔) คลองชลประทานลำแชะ เป็นคลองชลประทานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง 
ซึ่งคลองชลประทานลำแชะได้ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ลำแชะในบริเวณพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ ๑๑ บ้านถนนกลาง หมู่ ๘          
บ้านแชะ หมู่ ๓ บ้านแชะ หมู่ ๔ บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา  

  แหล่งน้ำธรรมชาติ มีอยู่ 3 แหล่งน้ำ หลัก ๆ ดังนี้  

  ๑) ห้วยหัวนา ไหลผ่านพ้ืนที่ บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดความกว้างลำน้ำ ๖ เมตร 

  ๒) ห้วยสะแก ไหลผ่านพ้ืนที่ บ้านหนองรัง หมู่ ๒ บ้านถนนกลาง หมู่ ๘ บ้านโนนทอง หมู่ ๑๑ บ้านแชะ หมู่ ๓ 
บ้านแชะ หมู่ ๔ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร 

  ๓) ห้วยซับไซ ไหลผ่านพ้ืนที่ บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑๐ บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ บ้านขาคีม หมู่ ๖ บ้านพนาหนอง
หิน หมู่ ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง ๖ เมตร  ลึก ๒ เมตร 
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2. ด้านการเมือง การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอครบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 ยกฐานะตำบล
แชะ บางส่วนขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84 ตาราง
กิโลเมตร ได้แก่ 

  หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกรูด               หมู่ที่ ๗ บ้านพนาหนองหิน 

  หมู่ที ่๒ บ้านหนองรัง                  หมู่ที่ ๘ บ้านถนนกลาง 

  หมู่ที ่๓ บ้านแชะ                         หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า  

  หมู่ที ่๔ บ้านแชะ                       หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนสง่างาม 

  หมู่ที ่๕ บ้านโนนมะขามป้อม         หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนทอง 

  หมู่ที ่๖ บ้านขาคีม 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ งโดยตรง เมื่อวันที่ ๒๒  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๒ คน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งเป็น ๑๑ เขตเลือกตั้ง จำนวนเขต เขตละ ๒ คน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ ๔ ปี     

 จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔,๓๑๘ คน          
จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๕,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ และ 

 จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔,๓๐๐ คน          
จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๕,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๒ 
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3. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 ลักษณะโครงสร้างของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ สามารถแบ่งเป็นเพศชาย และเพศ
หญิงได ้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
0 - 31 15 46 3 
1 บ้านดอนกรูด   446 404 850 286 
2 บ้านหนองรัง   682 667 1,349 421 
3 บ้านแชะ   222 248 470 344 
4 บ้านแชะ   119 95 214 177 
5 บ้านโนนมะขามป้อม   313 314 627 226 
6 บ้านขาคีม   312 308 620 188 
7 บ้านพนาหนองหิน   354 377 731 227 
8 บ้านถนนกลาง   489 532 1,021 479 
9 บ้านหนองมะค่า   344 339 683 253 

10 บ้านดอนสง่างาม   363 367 730 211 
11 บ้านโนนทอง   237 252 489 222 

รวมทั้งหมด 3,912 คน 3,918 คน 7,830 คน 3,037 ครัวเรือน 
 

 จากข้อมูลโครงสร้างของประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะเห็นได้ว่าประชากรในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแชะ มีจำนวนประชากรเพศชาย จำนวน 3,912 คน และมีจำนวนประชากรเพศหญิง จำนวน 3,918 
คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 7,830 คน ซึ่งในเขตพ้ืนที่ตำบลแชะจะมีประชากรทั้งหมด 3,037 ครัวเรือน 

 

4.   สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ซ่ึงมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
  1) ศพด. บ้านพนาหนองหิน ตั้งอยู่บ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  2) ศพด.บ้านหนองมะค่า ตั้งอยู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 9 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียน 
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
 ๑) โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   
เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยเอกชน การศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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 ๒) โรงเรียนบ้านดอนกรูด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านดอนกรูด หมู่ ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่บ้านดอนกรูด หมู่ 1 และบ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 
 ๓) โรงเรียนบ้านหนองรัง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองรัง หมู่ ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นโรงเรียน  ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลการ ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับประถม 
ศึกษาปีที ่๖ ซึ่งนักเรยีนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านหนองรัง และบ้านโนนมะขามป้อม 
 ๔) โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาล การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมต้น ซึ่งโรงเรียนนี้เป็น
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งในเขตพ้ืนที่ ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน มาจากหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน คือ บ้านพนาหนอง
หิน หมู่ 7 บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 บ้านขาคีม หมู่ 6 บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ ๕ 
 ๕) โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา      
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส คือ เป็นการเรียนของผู้ใหญ่ที่ไม่มีเวลาเรียนในภาคปกติดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้  เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ คือ ทุกคนที่
ต้องการเรียนในระบบนี้ต้องมาเรียนที่โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอ 
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงพยาบาลครบุรีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ และ
โรงพยาบาล ครบุรี ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสงฆ์อีกด้วย ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลครบุรี คือ นายแพทย์พัฒนา  
เบ้าสาทร 
 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน        
และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมีวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่  และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ 
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำ คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา 
คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. ระงับไม่ให้เกิดความ
รุนแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อยู่ในระดับเฝ้าระวังทั้งหมด จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  
ข้อมูลจากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรครบุรี พบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยัง
ไม่พบผู้ค้าเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ และมีการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น 
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 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 (2) เกิดรับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ        
 (4) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
 (5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
 

5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

 เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ใช้สัญจร ได้แก่   
 ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 สายครบุรี - เสิงสาง เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างพ้ืนที่
ชุมชนเมืองกับพ้ืนที่ชุมชน ชนบทที่อยู่ภายนอกถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแชะ  -  บ้านพนาหนองหิน และสายบ้าน
แชะ - บ้านหนองรัง เป็นทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างเขตพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ คือ 
ถนนทางหลวงชนบทจะเป็นถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  
           การสัญจรบนถนนสายหลัก ลักษณะการจราจรบนถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๑ สายครบุรี     
- เสิงสาง มีการสัญจรของรถยนต์ รถบรรทุกต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างอำเภอระหว่าง
จังหวัด สภาพการจราจรจะหนาแน่นในช่วง ๐๗.๐๐ น . - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น . - ๑๗.๐๐ น . เบาบางในช่วง 
๐๙.๐๐ น . - ๑๕.๓๐ น. และกลางคืน ส่วนสาเหตุที่ทำให้การจราจรหนาแน่นในช่วง ๐๗.๐๐ น .  - ๐๙.๐๐ น. และ 
๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. นั้นคือ ช่วงเวลาที่นักเรียนไปโรงเรียน และกลับจากโรงเรียน พวกพนักงานข้าราชการตลอดจน  
ผู้รับจ้างต่าง ๆ จะไปทำงาน และกลับจากทำงานกันในช่วงเวลา ดังกล่าว 

 รูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นที่ 

 รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ส่วนใหญ่จะเป็นการสัญจร
ทางบก คือ การสัญจรเส้นทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ 
 ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพ่ือออกจากบ้านไปยังที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการ
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางล่าช้ามาก และมีเฉพาะเวลาเช้า - เย็น ที่มาส่งนักเรียน 
 นักเรียน เดินทางโดยรถจักรยานยนต์  และรถโดยสารประจำทางตามลำดับ  ส่วนมากที่ เดินทางโดย
รถจักรยานยนต์ คือ เด็กนักเรียนมัธยมขึ้นไป ถ้าเป็นเด็กประถมจะขึ้นรถโดยสารประจำทางมาโรงเรียน 
 เกษตรกร เป็นประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เดินทางมาประกอบอาชีพส่วนมากจะมารถส่วนตัว เช่น รถยนต์ 
รถยนต์เกษตร รถลาก ฯลฯ 
 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 

 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล 
บ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๑ 
หมู่บ้าน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน มีเพียงบางส่วนของพ้ืนที่ เท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้า ส่วนสถานีไฟฟ้าย่อย
ในเขตพ้ืนที่ อบต.แชะ  
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 ๕.๓ การประปา 

 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการบริการประปา ๒ อย่างด้วยกัน คือ ประปาภูมิภาค        
ซึ่งควบคุมดูแลโดยการประปาภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

 การบริการระบบประปาต่าง ๆ สามารถจำแนกได้ตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

 ๑. บ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งระบบประปาส่วน
ภูมิภาค และระบบประปาน้ำดิบของหมู่บ้าน โดยระบบประปาน้ำดิบมี ๑ แห่ง 

 ๒. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองรังนั้น เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่าง
จากการประปาส่วนภูมิภาคจึงไม่มีน้ำประปาใช้ ดังนั้น ชาวบ้านจึงใช้น้ำจากระบบประปาน้ำดิบจากหมู่บ้าน ซึ่งมีถังน้ำ
แชมเปญ ขนาด ๑๒ ม๓ จำนวน ๓ ถัง แต่ยังมีพ้ืนที่อีกบางส่วนที่อยู่ห่างไกลชุมชนยังไม่มีประปาน้ำดิบใช้อีกจำนวน ๒๐ 
หลังคาเรือน 

 ๓. บ้านแชะ  หมู่ที่ ๓ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บ้านแชะ หมู่ ๓ นี้พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ชุมชนเมืองจึงมีการบริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และบ้านที่ยังขาดน้ำกินน้ำใช้มีเพียง ๔ หลังคาเรือน
เท่านั้น 

 ๔. บ้านแชะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมืองจึงมีการ
บริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างออกไปใช้ระบบประปาการเกษตรเป็นระบบประปา
น้ำดิบ และจำนวนบ้านที่ขาดน้ำใช้มีอยู่ด้วยกัน ๑๕ หลังคาเรือน 

 ๕. บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีระบบประปาส่วนภูมิภาค  
มีก็เพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ่งตามปริมาตร คือ  

                                      ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๑  ถัง 
   ขนาดความจุ  ๕ ม๓    ๒  ถัง 

 ๖. บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคมีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง เท่านั้น แบ่งตามขนาดความจุได้ดังนี้ คือ                                     

                                       ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๑  ถัง 
   ขนาดความจุ  ๕ ม๓ ๒  ถัง 

 พ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านขาคีมมีน้ำประปาน้ำดิบใช้อย่างพอเพียง 

 ๗. บ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง ซึ่งแบ่งตามขนาดความจุได้ คือ   

                                      ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๒ ถัง 
     ขนาดความจุ  ๕ ม๓ ๑  ถัง 

 ๘. บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากอยู่ไกลชุมชน 

 ๙. บ้านหนองมะค่า หมู่ ๙ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค มีเพียงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ่งตามขนาดความจุได้ คือ                                    
                         ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๒ ถัง 
               ขนาดความจุ  ๕ ม๓ ๑ ถัง 
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 ๑๐. บ้านดอนสง่างาม หมู่ ๑0 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีระบบประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีบางพ้ืนที่ในหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชน 

 ๑๑. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค แต่ไม่พอเพียง เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกลชุมชน 
 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
 มีไปรษณีย ์จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.00 น. – ๑6.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) 
 
6. ระบบทางเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สำคัญได้แก่ข้าว  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       
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร 
กระบือ  
 
 ๖.๔ การบริการ 
 โรงแรม   ๑         แห่ง 
 ร้านอาหาร  ๔         แห่ง 
 โรงภาพยนตร์   - แห่ง 
 สถานีขนส่ง   - แห่ง (๑ แห่ง) 
 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว                 
 ในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวโบราณสถาน คือ ปรางค์ครบุรี วัดวาอาราม 
เช่น วัดเขาจอมทอง วัดถ้ำวัวแดง สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น น้ำตกวังเต่า ภูเขา แม้องค์การบริหารส่วนตำบล
แชะ จะไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานที่เหล่านั้น แต่ก็ให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ทราบ 
และเห็นความสำคัญของสถานที่เหล่านั้น 
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 ๖.๖ อุตสาหกรรม                      

   ในเขตพ้ืนที่ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนที่มีเพียง
กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน ๒ แห่ง (มีคนงานต่ำกว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน      
๑ ล้านบาท) 
 

 ๖.๗ กลุ่มอาชีพ และการพาณิชย์ 

 กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มดอกไม้จันทน์ และกลุ่มผ้าไหม 

 การพาณิชย์ ตลาดสด ๑  แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ๑ แห่ง ร้านค้าต่าง ๆ ๔๗  แห่ง                                                                          
  

 ๖.๘ แรงงาน         

  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่ การทำนา ปลูกข้าว               
ทำไร่มันปะหลัง ปลูกข้าวโพด ยางพาราเหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) 

 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือชุมชน 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านดอนกรูด 446 404 850 286 645.2 

2 บ้านหนองรัง 682 667 1,349 421 5,888 

3 บ้านแชะ 222 248 470 344 2,783 

4 บ้านแชะ 119 95 214 177 1,487 

5 บ้านโนนมะขามป้อม 313 314 627 226 4,863 

6 บ้านขาคีม 312 308 620 188 3,241 

7 บ้านพนาหนองหิน 354 377 731 227 2,773 

8 บ้านถนนกลาง 489 532 1,021 479 150 

9 บ้านหนองมะค่า 344 339 683 253 4,009 

10 บ้านดอนสง่างาม 363 367 730 211 327 

11 บ้านโนนทอง 237 252 489 222 551 

รวม 3,881 3,903 7,784 3,034 26,717.2 
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        ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาปลูกข้าว ทำไร่มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด และปลูกยางพารา รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ 
 

 ๗.๓ ข้อมูลแหล่งน้ำการเกษตร 

  แหล่งน้ำทางการเกษตร แบ่งออกเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ได้แก่ คลอง หนองน้ำ หรือบึง และแหล่งน้ำ       
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ คลองชลประทาน คลองโกรกขี้หนู หมู่ 5 บ้านโนนมะขามป้อม สระน้ำแดง หมู่ 6 บ้านขาคีม      
อ่างเก็บน้ำบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 บ้านพนาหนองหิน อ่างหัวลาด หมู่ 8 บ้านถนนกลาง คลองหนองไม้แดง หมู่ 9     
บ้านหนองมะค่า  
 

 ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

  น้ำสำหรับอุปโภคคือ มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) และแหล่งน้ำธรรมชาติ 
  น้ำสำหรับบริโภค คือ น้ำฝน และน้ำจากโรงผลิตน้ำดื่มท่ีมีจำหน่ายในพ้ืนที่ 
 
 

8.   ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธซึ่งมีศาสนสถาน จำนวน 7 แห่ง คือ 
  ๑) วัดบ้านดอนกรูด ตั้งอยู่ทีบ่้านดอนกรูด หมู่ ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒) วัดบ้านหนองรัง ตั้งอยู่ทีบ่้านหนองรัง หมู่ ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓) วัดโนนมะขามป้อม ตั้งอยู่ทีบ่้านโนนมะขามป้อม หมู่ ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ๔) วัดด่านมะม่วง ตั้งอยู่ที่ชุมชนด่านมะม่วง บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 
  5) วัดพนาหนองหิน ตั้งอยู่ที่บ้านพนาหนองหิน หมู่ ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 6) วัดหนองมะค่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะค่า หมู่ ๙ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
  7) วัดวิเวกวนาราม (วัดใหม่) ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  8) วัดป่าศิริมงคล ตั้งอยู่ที่เขตพ้ืนที่ หมู่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเป็น   
ที่รู้จักกันดี คือ วัดป่า เนื่องจากเป็นวัดป่านิกายธรรมยุติแห่งเดียวที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอมากที่สุด และเป็นวัดที่มีบรรยากาศ
ร่มรื่นเงียบสงบ 
 

 ๘.๒ ประเพณี และงานประจำปี 

 -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือนมกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือนเมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 
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 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องจักรสานที่ใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกกแพทย์แผนไทยบ้านดอนกรูด เป็นต้น 
 ภาษาถ่ิน ประชาชนภายในตำบลแชะ พูดภาษาไทยโคราช ร้อยละ ๙๕ 
 

 ๘.๔ สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตตำบลแชะ ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่ขึ้นได้ และได้รับป้ายอาหารปลอดภัยจาก
กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ของฝากจากร้านตี๋ใหญ่ เช่น หอยจ้อ กุนเชียง สละลอยแก้ว เป็นต้น 
 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร  
 

  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองสะแก และฝายหัวลาด และในส่วนที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคซึ่ง
จะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปาส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี 
 

 ๙.๒ ป่าไม้  
  ภายในเขตตำบลแชะ ไม่มีป่าไม้ 
 

 ๙.๓ ภูเขา  
  ภายในเขตตำบลแชะ ไม่มีภูเขา 
 

 ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินดอน ดินชื้น ซึ่งเป็นดินชุดโพนพิสัย ดินเนินเขากลุ่มดินภูเขา กลุ่มดิน
ภูเขาสูง และกลุ่มดินอื่น ๆ ตามลักษณะของพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 2  

 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 

 

 

  

 

  

    

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

แม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง กรม หน่วยปฏิบัติการ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั หรือจังหวัด 

อาทิ แผนปฏิรูป 
แผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
ดิจิทัล สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา สาธารณสุข 

วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว 

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 

 FUNCTION 

AGENDA 

AREA 
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 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐการดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุข เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืน  ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน และอาหารความสามารถ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในทุกสาขาทั้ง
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลด และป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสำคัญ อาทิ 
 (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 
และชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุ ลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา ไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้างความมั่นคง  และปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้า และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี     
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ  และสร้างความเชื่อมั่นการส่งเสริม
การค้า และการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

 (๒) การพัฒนาภาคการผลิต และบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี
การใช้ดิจิทัล และการค้าที่เข้มข้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิต และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย ตามรูปแบบการดำเนินชีวิต 
และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 

➢ ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง และยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ  และอาหาร
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

➢ ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ
สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล และการค้า มาเพ่ิมมูลค่า และยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

➢ ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ  

 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร 

 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคม และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
และการวิจัย และพัฒนา 

 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาค และเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคน และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง  
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย โอกาสการพัฒนา  
และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาค และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 
อาท ิ 
 (๑) การสร้างความม่ันคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
 (๒) การพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ         
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ  
 (๓) การพัฒนา และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด      
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาท ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (๔) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 (๕) การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม และเป็นสากล  
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 ประเทศไทยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินการกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมการปฏิรูประบบ และกลไก การบริหารราชการแผ่นดิน        
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามคติพจน์ ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ดังนี้ 
ความม่ันคง 
 ๑) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ 
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ๒) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง        
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓) สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ๔) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานทำ และมีรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัย และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ๕) ฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
ความม่ังคั่ง  
 ๑) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการ
พัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
 ๒) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นการจัดความสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม ขนส่ง         
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกจิ และการค้าอย่างมีพลัง  
 ๓) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน    
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ความย่ังยืน  
 1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์  
 2) การผลิต และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็น         
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาใน
ทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
 4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
ความยั่งยืน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 18 
  

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้น้อมนำ และประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก  สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้ และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม  มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ๑๐ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เนื่องจากโครงสร้างประชากร ไทยจะเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เป็น ๑๙.๘% ขณะที่วัย
แรงงานเริ่มลดลงส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์มุ่งพัฒนาเชิงคุณภาพในแต่ละช่วงวัยบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง        
เพ่ือเตรียมคนไทยให้มีทักษะการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษ ที่ ๒๑  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม
ให้กลุ่มประชากร ๔๐% ที่มีรายได้ต่ำสุดให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้ทั่วถึงจากเดิมมีความเหลื่อมล้ำด้าน
สินทรัพย์ และการถือครองที่ดิน และปัญหาการกระจายบริการภาครัฐที่คุณภาพยังไม่ทั่วถึง  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คือ ให้ความสำคัญกับการ
บริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยการเงินการคลังควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพโดยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๕%        
มีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๔  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ 
ได้แก่ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน และเป็นธรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง ระยะที่ผ่านมามีการก่อการร้ายมากขึ้น แผนฯ ฉบับที่  ๑๒ จึงดูแลไม่ให้เกิดผล
กระทบกับเศรษฐกิจ และสังคม และเป็นแผน ฯ ที่ต้องเตรียมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วย  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  มีเป้าหมาย 
เพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับ ๒ ของอาเซียน รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ให้อยู่สูงกว่า ๕๐% เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ ฉบับที่ ๑๒ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ 
๓๘% และใน ๒๐ ปี ตั้งเป้าให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจากประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจาก ๒% เป็นไม่น้อยกว่า ๔% และ
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำเพ่ิมจาก ๑๕% เป็นไม่น้อยกว่า ๑๙% ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ขยาย
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ ๘๕% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ราย โดยช่วงแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ คาดว่า การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนานราง ๑ เมตร ระยะแรกจะแล้วเสร็จ
ทุกเส้นทาง และเริ่มสร้างโครงข่ายรถไฟ ทางคู่ระยะที่ ๒ ได้ และเริ่มก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือเป็นเครื่องมือ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยทำควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่เมืองบริเวณสถานีรถไฟ และเริ่มพัฒนาระบบ
ขนส่ง มวลชนสาธารณะในเมืองหลัก และพัฒนาโครงข่ายทางถนนเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัย และพัฒนาสู่ ๑.๕% ของ GD และสัดส่วนการลงทุนวิจัย พัฒนาภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ 
เพ่ิมบุคลากรด้านวิจัย และพัฒนาเป็น ๒๕ คน/ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จัดโดยไอเอ็มดีให้อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓๐  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ วางแนวทางพัฒนาที่สำคัญ คือ พัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่เป้าหมาย “อีสาน 
พ่ึงตนเอง” พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของอาเซียน เป็นฐานการผลิตอาหาร และ 
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพพัฒนาภาคใต้เป็นฐานสร้างรายได้ที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์ม
น้ำมันของภูมิภาคเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ 
อีสเทิร์นซีบอร์ดมีเป้าหมายฟ้ืนฟู และพัฒนาให้ขยายตัวอย่างสมดุลส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้กำหนดให้พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นประตู    
สู่ภาคตะวันตก และตะวันออกของเอเชีย โดยดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
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1.3 THAILAND 4.0  

 ที่มา และความหมายโลกของอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ “Industry 4.0” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ.2013 แนวคิด
ก็คือโลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้าทำให้หลายประเทศต่างก็ตื่นตัวกับ
ผลกระทบที่จะตามมา เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกัน อย่างไร้พรมแดนในทุกมิติทั้งความร่วมมือ
ทางการค้า ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ในอีกมุม
หนึ่งก็ย่อมเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลประการหลังนี้เองหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนา
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน 

 ประเทศไทยภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็เห็นความสำคัญของ “อุตสาหกรรม 4.0” 
จึงเป็นที่มาของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  

 “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
พัฒนาโดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลักแต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่โดยสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจย่างต่อเนื่องตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นด้าน
เกษตรกรรมจนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักซึ่งทำ
ให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลางความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิรูป
เพ่ือเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยน
จากการทำปริมาณมากแต่ได้ผลน้อยเป็นการทำปริมาณน้อยแต่ได้ผลมากซึ่งต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา         
3 เรื่อง คือ 

 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

 2) เปลี่ยนจากกการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  

 3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น 
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 ดังนั้น เราจึงต้องค้นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะสร้าง  ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์  

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  

 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และฝังกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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๑.4 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่นำ้โขง”  

วัตถุประสงค ์ 

➢ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำ และดินให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภาค ๑๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

➢ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเอง ครอบครัว และพ่ึงพากัน
ในชุมชนได้  

➢ เพ่ือยกระดับการผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

➢ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภูมิภาคเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้  

➢ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุน
ประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป้าหมาย  

➢ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
➢ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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 1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ  
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 
11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน               
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาส และศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        
1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 

 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

  1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย  

  2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  

  3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์การ กีฬาที่มีชื่อเสียง  

  4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 เป้าหมายการพัฒนา 

  “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

 Unique Position กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation for 
FASTTT”  

  FASTTT มาจากคำว่า 

  F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัยที่ทำให้ลดวัย หรือกระชุ่มกระชวยการกีฬา  

  A = Agriculture การเกษตรเน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ  มันสำปะหลัง 
โคเนื้อ/โควากิว 

  S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละ
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอ
นารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้มีความประณีต สวยงาม 
จังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง” และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่ คือ “ไหมหางกระรอกหมี่   
ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็น
ส่วนในสุดของรังไหมมีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหมที่ทอผ้าให้ผู้นำ APAC 
ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2546  

  T = Tourism การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  

  T = Trade การค้าภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมอยู่ในลำดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดนทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู
จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์  

  T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ มูลฝอยที่มีจำนวน
มาก และการนำกลับไปใช้น้อยโดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) 

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  

  จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560     
มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วน
ร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในวัยแรงงานร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะ 
เดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท 
มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
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  โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  

  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้น  มาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืช และสัตว์โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร  โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่            
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ำการกระจายน้ำไปยังพื้นที่ 

  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารแบบครบวงจร
ในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทาง และปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแบบครบวงจร  

  4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร  และ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

  5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้
วางรากฐานไว้ให้การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักใน   
วงกว้าง และเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

  6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลมีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น     
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน    
และการเพิ่มศักยภาพของเด็กเพ่ือให้สังคมมีคุณภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

 พันธกิจ (Mission)  

  1) ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปข้าวหอมมะลิ  

  2) ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทดแทน  

  3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  

  4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  

  6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  

  7) ส่งเสริม และพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  

  8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
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 ประเด็นการพัฒนา  

 1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตร
ปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  

 แนวทางการพัฒนา  

  1.1 พัฒนา และบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  
  1.2 ส่งเสริม และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และพลังงานทดแทน  
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิต และจำหน่าย  
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความสะดวก และปลอดภัย 

  2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 

  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

  2.2 พัฒนาสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว 

  2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

  2.4 สร้างความเชื่อม่ัน และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

  2.5 พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

  2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

  2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 

  2.8 ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 

  2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

  2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

  2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 

  2.12 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
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  2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาดีขึ้น 

  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้แข็งแรงมีความสุข 

 แนวทางการพัฒนา 

  3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

  3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

  3.3 ส่งเสริม และพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 

  3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

  "ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม และการท่องเที่ยวของภูมิภาคนวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง" 

 พันธกิจ 

  1. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

  4. เสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

  5. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ประเด็น ดังนี้) 

  1) การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

             2) การลดความเหลื่อมล้ำเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

 4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ 
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๑.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจเมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง
สถาบัน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชดำริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
ด้ านการบริหารจัดการบ้ าน เมืองที่ ดีด้ านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินด้ านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 ๑) ประสาน และบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘               
เพ่ือแก้ไข และป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
 ๒) พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวน และเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง 
 ๓) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๑) ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 ๒) พัฒนา และเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๓) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ และประกอบการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ของชุมชน และประชาชนทั่วไป 
 ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุก
ด้าน  
 ๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
 ๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมเกิดพันธุ์พืช         
ใหม ่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 ๒) ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดย
การร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน     
             ๓) ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
 ๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 ๕) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วย และเพ่ือการอนุรักษ์ 
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 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
 ๑) ส่งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 ๓) ส่งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๔) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
 ๕) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๖) ดำเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที ่
 ๗)  ส่งเสริม และประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา  
 

  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 ๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
 ๒) ส่งเสริม และสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ 
การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการแพทย์ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น  และความ
ต้องการของประชาชน 
 ๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 ๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าใจในการใช้ และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
 ๕) ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย และความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 ๑) พัฒนาฟืน้ฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราชโดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๒) พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 
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 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้า และบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า  และขยายตลาดสินค้าทั้ งภายในประเทศ               
และต่างประเทศ 
 ๔) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

  ๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
 ๔) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 ๑) ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญโดยสร้างความอบอุ่นใจ 
และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ง และอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจร 
 

    ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๑) พัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
 ๓) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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๑.6  แผนพัฒนาอำเภอครบุรี 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอครบุรีด้านส่งเสริม
การพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่องแวดล้อมด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และด้านการส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวซึ่งแผนพัฒนาอำเภอครบุรีมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอครบุรี 

 ความเป็นมาของอำเภอครบุรี อําเภอครบุรีเดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระโทก          
หรืออำเภอโชคชัยในปัจจุบันซึ่งขณะนั้นมีเขตการปกครอง เรียกว่า“กิ่งอำเภอแซะ” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้ยกฐานะ
กิ่งอำเภอแซะขึ้นเป็นอำเภอขนานนามว่า“อําเภอครบุรี” มีเขตปกครองตำบลแซะ ตำบลจระเข้หิน ตำบลสระตะเคียน   
กับตำบลบุรี รวม ๔ ตำบลและเปิดทำการตั้งแต ่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 คำว่า“แชะ” เป็นภาษาพ้ืนเมืองส่วนภาษาไทยคือคำว่า“แฉะ” ซึ่งแปลว่า เปียก หรือชุมน้ำอยู่เสมอ ส่วนคำว่า     
“ครบุรี” กร่อนมาจากคำว่า“สาครบุรี” ซึ่งแปลว่าเมืองต้นน้ำหรือเมืองสายน้ำต่อมาคำว่า“สา” กร่อนหายไปเหลือเพียง
คำว่า“ครบุรี” มาตราบจนทุกวันนี้ 
 

คำขวัญอำเภอครบุรี 

 “น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดงศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล”  
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อําเภอครบุรีตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๗๔๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๑๕๐,๐๐๐ 
ไร่ เป็นพ้ืนที่นอกเขตป่าไม้ ๓๓๐.๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐๖,๓๘๗.๕๐ ไร่พ้ืนที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ป่าชุมชนบ้านซับสะเดาป่าชุมชน บ้านหินลับ และป่า
ชุมชนภูประดู่ เฉลิมพระเกียรติ อําเภอครบุรีตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัด
นครราชสีมา ๕๘ กิโลเมตร และอยู่หา่งจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ ๓๑๔ กิโลเมตร 
 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเสิงสาง 

 ทิศตะวันตกติดต่อกับ  อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย  
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 อําเภอครบุรีอยู่ในระดับความสูงของน้ำทะเลปานกลาง ๒๐๐ เมตร พ้ืนที่บริเวณตอนล่างเป็นทิวเขาสูงอยู่ในแนว
เทือกเขาสันกำแพงพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรีส่วนบริเวณตอนบนเป็น
ที่ราบสูงลาดเอียงคล้ายแนวลูกคลื่นโดยมีที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดเล็กมีลำน้ำแชะ และลำน้ำมูลเป็นลำน้ำสายหลัก
ที่ไหลหล่อเลี้ยงในอาณาบริเวณที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดิน และลักษณะดินที่พบมีความแตกต่างไปตามลักษณะของพ้ืนที่ซึ่ง
ประกอบด้วยชุดดินทั้งหมด ๓๐ ชุด แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดินร่วน กลุ่มดินดอน กลุ่มดินชื้นโพนพิสัย กลุ่มดิน
เนินเขา และภูเขา และกลุ่มดินภูเขาสูงมีสภาพพ้ืนที่ราบเชิงเขา และกลุ่มดินอ่ืน ๆ ทรัพยากรน้ำแหล่งน้ำที่สำคัญของ
อําเภอครบุรี คือ “เขื่อนลำแชะ” กับ “เขื่อนมูลบน” ซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงประชากรในอําเภอครบุรี
อำเภอใกล้เคียงเป็นเขื่อนที่เอ้ือประโยชน์ในด้านการเกษตร ด้านการประมง และสาธารณูปโภค และยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญ 
คือ อ่างเก็บน้ำหว้ยเพยีก อ่างเก็บน้ำหว้ยทับครัว คลองลำมูลบนคลองลำแชะ คลองลำเพียก เป็นต้น 
 

ทรัพยากรปา่ไม้อําเภอครบุรี 

 มีเขตพ้ืนที่ป่าไมป้ระมาณ๑,๔๐๐.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๗๘.๕๒ ของพ้ืนที่เขตพ้ืนที่ป่าที่สำคัญ 
คือ อุทยานแห่งชาติทับลาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ ป่าชุมชนบ้านซับสะเดา ป่าชุมชน
บ้านหินลับ และป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศจะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดู คือ 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ไปจนปลายเดือนตุลาคม เกิดจากอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้และอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ที่พัดผ่านเข้ามา 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน            
ออกเฉียงเหนือของประเทศจีน 

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนปลายเดือนพฤษภาคมเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตซ่ึ้งพัดมาจากทะเลทะเลจีนใต้ของอ่าวไทย 
 

การปกครอง 

 แบง่เขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็น ๑๒ ตำบล ๑๕๓ 
หมู่บ้าน ดังนี้ 

 ๑) ตำบลแชะ  มีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  7) ตำบลบ้านใหม ่ มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน 

 2) ตำบลเฉลียง  มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  8) ตำบลโคกกระชาย  มีจำนวน ๒๔ หมู่บ้าน 

 3) ตำบลครบุรี  มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน  9) ตำบลจระเขห้ิน  มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน 

             4) ตำบลอรพิมพ์  มีจำนวน  ๘  หมู่บ้าน  10) ตำบลมาบตะโกเอน  มีจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

             5) ตำบลลำเพียก  มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  ๑1) ตำบลสระว่านพระยา  มีจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

             6) ตำบลตะแบกบาน  มีจำนวน  ๙  หมู่บ้าน   ๑๒) ตำบลบุรีใต้  มีจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน 
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 การบริหารส่วนท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕ แห่งแบ่งเป็นเทศบาลตำบล ๕ แห่งองค์การบริหารส่วน
ตำบล ๑๐ แห่ง และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ดังนี้  
เทศบาลตำบล ไดแ้ก่ 
 - เทศบาลตำบลแชะ ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน อยู่ ในพ้ืนที่ตำบลแชะ จำนวน ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  ๓              
และหมู่ท่ี ๔ ตำบลแชะ อยู่ในพื้นท่ีตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ท่ี ๙ ตําบลบ้านใหม่ 
 - เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ 
ตำบลจระเข้หิน  
 - เทศบาลไทรโยง – ไชยวาล ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ตำบลครบุรี จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ี่ ๑๒ 
และหมู่ท่ี ๓  อยู่ในพ้ืนที่ตำบลครบุรีใต้ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บางส่วน  
 - เทศบาลตําบลครบุรีใต้ ยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งตำบล 
 - เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ         - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง      - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี      - องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน     - องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก       - องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา 
 - ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอําเภอครบุรี 
 

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
(๑) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 - ทีท่ำการปกครองอําเภอครบุรี - สถานีตำรวจภูธรครบุร ี    
 - สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข  - โรงพยาบาลครบุรี    
 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอครบุรี - สำนักงานสาธารณสุขอําเภอครบุรี 
 - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี - สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่ สาขาครบุรี   
 - สำนักงานเกษตรอําเภอครบุรี - สำนักงานประมงอําเภอครบุรี  
 - สำนักงานปศุสัตว์อําเภอครบุรี - สำนักงานสัสดีอําเภอครบุรี 
 - สำนักงานวัฒนธรรมอําเภอครบุรี - สำนักงานทอ้งถิ่นอําเภอครบุรี  
 - อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ๓ (คลองน้ำมัน)     - หนว่ยปอ้งกันรักษาป่าที่ นม.๖ (ครบุรี)      
 - หนว่ยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๓      - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอครบุรี - การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอครบุรี 
 - ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอครบุรี                      
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต ๓  
 - สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอครบุรี 
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(๒) ธนาคารหรือสถาบันการเงินธนาคาร  มี ๖ แห่ง  
 - ธนาคารกรุงไทย   - ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณก์ารเกษตรสาขาครบุรี 
 - ธนาคารออมสิน  - ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณก์ารเกษตรสาขาเฉลียง 
 - ธนาคารกสิกรไทย         - ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

สถาบันการเงิน  
 - สหกรณก์ารเกษตรอําเภอครบุรี     - บริษัทศรีสวัสดิ์เงินติดล้อสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ี     
 - แซดเรดิโอ คลื่นความถี่ 96.25 MHz   - ครบุรีสัมพันธ์ คลื่นความถี่ 91.25 MHz    
  - เพ่ือนสุขภาพ  คลื่นความถี่ 100.75 MHz    - แฮปปี้เรดิโอคลื่นความถี่  88.25 MHz     
 - ชาวนาเรดิโอคลื่นความถี่ 87.75 MHz     - มูลบนเรดิโอคลื่นความถี่ 92.00 MHz 
 

ประชากร 
 ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอําเภอครบุรีมี 34,331 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 96,045 คน 
แบง่เป็น   
  1) ชาย จำนวน 47,318 คน           2) หญิง จำนวน  48,727 คน  
 

สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง (ข้อมูล จปฐ. ปี 2559)  

 มีครัวเรือน ทั้งหมด 24,084 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 77,471 คน เพศชาย 
38,046 คน เพศหญิง 39,425  คน  

 รายได้เฉลี่ยจากข้อมูล จปฐ. 

 ๑) รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ย 244,427 บาท/ปี     2) รายไดบุ้คคลเฉลี่ย 75,987 บาท/ปี  

 รายจ่ายเฉลี่ยจากข้อมูล จปฐ.   

 ๑) รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 150,486 บาท/ปี     2) รายจ่ายบุคคล 46,783 บาท/ปี 
 

การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของอําเภอครบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 
นครราชสีมา เขต ๓  อําเภอครบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ       
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอครบุรี ให้บริการทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับก่อน  
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด ๘,๓๓๑ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๔,๔๑๕ คน 
นักเรียนหญิง ๓,๙๑๖ คน  
 - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๖ แห่ง สังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน ๖ แห่ง  
 - กศน. จํานวน ๑ แห่ง  
 - สถาบันการศึกษาเอกชน จำนวน ๔ แห่ง  
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ด้านสาธารณสุข 

 อําเภอครบุรีมีโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน 
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีเตียงให้บริการผู้ป่วย 120 เตียง ให้บริการ 
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้แก่ บริการสุขภาพด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู แบบผสมผสานองค์รวมโดย
ให้บริการครอบคลุมทั้งอำเภอ และอำเภอใกล้เคียงให้บริการตามระบบรับส่งผู้ป่วยเพ่ือตรวจรักษาต่อจาก รพ.สต.
เครือขา่ย และระบบส่งต่อโรงพยาบาลแมข่่าย 
 

สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกทุกประเภท/บุคลากร 

 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชน ในอำเภอครบุรีจำนวน (แห่ง) โรงพยาบาลชุมชน 1 สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ 1 สถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 17 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง          
1 คลินิกเวชกรรม 5 คลินิกทันตกรรม 2 สถานพยาบาลผดุงครรภ ๑ เอกชน 5 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 9 ร้านขายยา
แผนโบราณ 1 
 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ประชากรอําเภอครบุรีร้อยละ ๙๙ เป็นพุทธศาสนิกชน มีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ 
ประเพณี ลอยกระทง สงกรานต์ บุญบั้งไฟงาน ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอําเภอครบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 12
มีนาคมของทุกปี งานแห่เทียนเข้าพรรษาโดยมีการจัดงานประเพณีเป็นประจำทุกปี มีวัด จำนวน ๑๑๓ วัด แยกเป็น      
๓  ประเภท ดังนี้ 

 (๑) ประเภทพัทธสีมา  จำนวน ๒๙ วัด     
 (๒) ประเภทสำนักสงฆ์ จำนวน ๓๗ วัด     
 (๓) ประเภทที่พักสงฆ์  จำนวน ๔๗ วัด  
 มีพระภิกษุ จำนวน ๖๓๕ รูป มีสามเณร จำนวน ๒๓ รูป ศิษย์วัด จำนวน ๗๓  คน แม่ชี จำนวน ๑๓ คน 
 

การคมนาคม 

 ถนนสายสำคัญท่ีเชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด มีดังนี้ 

 ๑) ทางหลวงแผ่นดิน สายครบุรี – จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๒๒๔   
 ๒) ทางหลวงแผ่นดิน สายครบุรี – เสิงสาง หมายเลข ๔๑๙    
 ๓) ทางหลวงแผ่นดิน สายครบุรี – โชคชัย หมายเลข ๒๒๔ 
 ๔) เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่บ้านถนนลูกรัง ๑๙ สายมีรถประจำทางจากอําเภอครบุรี ถึงจังหวัด
นครราชสีมา 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

 ด้านเกษตรกรรม อาชีพหลักของประชากรอําเภอครบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เพาะปลูกพืชผัก 
ผลไม ้ เช่น  ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ ไมผ้ล  
 พื้นที่การเกษตร รวม 467,904.25 ไร่โดยแยกเป็น    
  - ที่นา จำนวน 104,885 ไร่ คิดเป็น 22.42 %ของพ้ืนที่การเกษตร  
  - ที่ไร่ จำนวน 327,547 ไร่คิดเป็น 70 % ของพ้ืนที่การเกษตร 
  - พ้ืนที่สวน และผลไม ้จำนวน 21,485 ไร่ คิดเป็น 4.59 % ของพ้ืนที่การเกษตร 
  - พ้ืนที่ปลูกพืชอ่ืน ๆ จำนวน 13,987.25ไร่ คิดเป็น 2.99 % ของพ้ืนที่ 
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 ด้านปศุสัตว์ มีข้อมูลของสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

 - โคนม 1,708 ตวั           - โคเนื้อ 2,568 ตัว            - กระบือ 986 ตัว          
 - สุกร 7,032 ตัว        - แพะ แกะ 1,023 ตัว      - ไกเ่นื้อ 1,446,580 ตัว             
 - ไกพ้ื่นเมือง 104,288 ตัว       - เป็ด 85,861 ตัว                  - สุนัข 9,497 ตัว  
            - แมว 4,611 ตัว  

 ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

 - ฟาร์มไก่เนื้อ   จำนวน ๑๔ ฟาร์ม จำนวน ๑,๔๔๖,๕๘๐ ตัว     
 - ฟาร์มเป็ดเนื้อ จำนวน  ๒  ฟาร์ม จำนวน ๑๒,๗๖๐ ตัว  
 - ฟาร์มโคนา    จำนวน ๑๖ ฟาร์ม จำนวน ๑,๗๐๘ ตัว  

 กลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ดังนี้  

 - กลุม่ผู้เลี้ยงไก่งวง สมาชิก ๑๒ ราย ไกง่วง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว  
 - กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ – แกะ สมาชิก ๑๔ ราย แพะ – แกะ จำนวน ๙๙๘ ตัว 
  - กลุม่ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สมาชิก ๒๐ ราย ไกพ้ื่นเมือง จำนวน ๘๐๐ ตัว 
 

การประมง อําเภอครบุรีมีข้อมูลด้านการประมง ดังนี้ 

 ลำดับที่สัตว์เลี้ยงผู้เลี้ยง (ราย)  

 - ปลาทับทิมจำนวน 21 ราย               - ปลานิลจำนวน 40 ราย    
 - ปลาดุก 10 ราย    - อ่ืน ๆ จำนวน 50 ราย 
 

วิสัยทัศน์อำเภอครบุรี     

 “ศูนยก์ลางการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ”  
 

พันธกิจ (Mission) 

 ๑. เสริมสร้างภาคเกษตรสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๒. บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓. ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑. การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
 ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓. รักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงภายในพื้นที่ 
 ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  

 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นเป้าหมาย และผลคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
หรือบรรลุผลในอนาคตด้วยตำบลแชะ เป็นตำบลขนาดเล็กมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม  
และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นชุมชนที่ดี มีศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือการพัฒนาให้เป็นชุมชนตามท่ีคาดหวังในอนาคต ดังนี้ 

  “น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาเป็นสุข” 
 

 พันธกิจ (Mission) 

 ๑.) การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือให้ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชน และเศรษฐกิจ 

 ๒.) การบริหารจัดการเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ 

 ๓.) การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กร ครอบครัว และตัวบุคคลในด้านต่าง ๆ 

 ๔.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 ๑.) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างทั่วถึง 

 ๒.) ชุมชนน่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ 

 ๓.) ชุมชนเข้มแข็งองค์กรมีศักยภาพ และประชาชนมีรายได้พอเพียง 

 ๔.) การบริหารจัดการที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีดังต่อไปนี้ 

   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

  ๑.) ประสาน และบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพ่ือแก้ไข และป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

  ๒.) พัฒนาขุดลอกคูคลองสงวน และเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ือการอุปโภค และบริโภครวมทั้ง
วางโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง 

  ๓.) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

  ๑.) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ 
และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 

  ๒.) การพัฒนา และเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากรศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

  ๓.) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร 

  ๑.) ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
สากลโดยการร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

  ๒.) ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 

  ๓.) ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 

  ๔.) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

  ๑.) ส่งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง 

  ๒.) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๓.) ส่งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน  

  ๔.) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

  ๑.) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการแพทย์ 

  ๒.) การป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษา 

  ๒.) การจัดให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ๓.) การจัดให้มีผังเมืองของท้องถิ่น และผังเมืองรวม 

  ๔.) การสร้าง และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

  ๑.) พัฒนาฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

  ๒.) พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว   

  ๓.) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 

 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  ๑.) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒.) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

  ๓.) ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนา 
 

 ๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

  ๑.) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  ๒.) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยการจราจร และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๑.) พัฒนาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

  ๒.) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ   

  ๓.) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ 

 ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และครอบคุลมพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๒. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิต และท่ีอยู่อาศัย 
 ๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 ๔. ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๕. ชุมชนน่าอยู่ และไม่เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ 
 ๖. ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

 ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ ๙๐ ในการให้บริการแก่ประชาชน 

 ๒. ประชาชนร้อยละ ๑๐ ได้รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิต และท่ีอยู่อาศัย 

 ๓. ประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 ๔. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 ๕. ไม่มีมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษในพ้ืนที่ 

 ๖. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่สืบไป 
 

 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

 ๑. มีโครงการพื้นฐานเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งต่อปี  

 ๒. การสงเคราะห์คุณภาพชีวิต และท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี 

 ๓. การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 

 ๔. การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี  

 ๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดทั้งปี  

 ๖. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี 
 

 ๒.๖ กลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำสงวน และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง 

 ๒. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ             
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

 ๓. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน           
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม  และแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วย และเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

 ๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้พัฒนาบทบาท 
และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

 ๕. ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 ๖. ดำเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความ
ต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
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 ๘. พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราชโดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 ๙. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรสนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

 ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๑๑. ส่งเสริม  สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ง 
และอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย  และ
การจราจร 

 ๑๒. พัฒนาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนจัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการ
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 

 ๒. การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๓. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

 ๔. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

 ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ๒.๘ แผนงาน 

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ๓. แผนงานการศึกษา   ๔. แผนงานสาธารณสุข 

 ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๖. แผนงานเคหะ และชุมชน 

 ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ๘. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ๙. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   10. แผนงานการเกษตร 

 11. แผนงานการพาณิชย์    12. แผนงานงบกลาง 
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 ๒.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) 

  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการ และสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา    8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

                - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา    

            9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร               
 และทรัพย์สิน                                                    ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                               
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ (พ.ศ.2566 -2570) 

  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสวัสดิการ และสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา    8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

                - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา    

            9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร               
 และทรัพย์สิน                                                    ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                              
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๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรภายในตำบลแชะ ซึ่งจะพิจารณาจากโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค   SWOT Analysis การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน ( Weakness : W )          
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร และท้องถิ่นส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค 
(Threat : T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กร และท้องถิ่น มีปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

 

ปัจจัยภาย ปัจจัยภายนอก 

► ด้านการบริหาร             
ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ
การวางแผน การประสานงาน 
การมอบอำนาจ การกำกับ
ดูแล 

► ด้านเศรษฐกิจ 

 

► ระเบียบ กฎหมาย ► ด้านสังคม 

► บุคลากร                
ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ 
วินัย ทัศนคติพฤติกรรม 

► นโยบายรัฐบาล กฎหมาย 

 

► งบประมาณ ► เทคโนโลยี 

► ระบบข้อมูล  

► การประสานงาน       
หรือการอำนวยการ หรือความ
ร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ 

 

►ทรัพยากรเครื่องมือ            
และอุปกรณ์ในการทำงาน 
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 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S๑. ตำบลแชะมีถนนเชื่อมต่อกับอำเภอข้างเคียง           
ราษฎรสามารถเดินทางนำสินค้าไปจำหน่ายได้
สะดวก และมีระบบการสื่อสารทีดี่ 

S๒. ตำบลแชะมีพ้ืนที่การเกษตร และมีสิ่งแวดล้อมดี 
ราษฎรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้หลาย
ประเภท ผลผลิตที่มีชื่อ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว 
เป็นต้น 

S๓. ตำบลแชะมีระบบชลประทานได้ใช้ประโยชน์จาก
น้ำเพื่อการเกษตร 

S๔. หลายหมู่บ้านของตำบลแชะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากอำเภอ จังหวัด ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้ และสามารถจำหน่ายเองไดใ้นหมู่บ้าน 

S๕. ตำบลแชะ มีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    
ที่ได้รับความนิยม 

S๖. ราษฎรของตำบลแชะมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบ
ดั้งเดิม "สังคมวัฒนธรรมชนบท” รักษาประเพณี
ท้องถิ่น ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง มีน้อย 

S๗. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ที่หลากหลาย 
S๘. ไม่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว 
S๙. ประชากรไม่มีการเคลื่อนย้ายมีความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สินมาก 
S๑๐. มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับกระจายทั่วพ้ืนที่ 
S๑๑. มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพ้ืนที่     

ประชาชนสะดวกในการมารับบริการขั้นพ้ืนฐาน 
S๑๒. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ต้องการของตลาด                

และเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
 
 
 
 

W๑. ตำบลแชะมีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกิน
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

W๒. พ้ืนที่ตำบลแชะในบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
การถือครองที่ดิน 

  W๓. ราษฎรให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนค่อนข้างต่ำ ผู้ที่จะเสียสละเพ่ือชุมชน
เริ่มหาได้ยาก 

W๔. ราษฎร และเกษตรกรของตำบลแชะเชื่อมั่นใน
การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาไมย่อมรับหรือใส่ใจที่จะปรับเปลี่ยน
แนวคิดวิถีการประกอบอาชีพตามสภาวะ
แวดล้อมในปัจจุบัน 

W๕. ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลยังไม่ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานราชการ และยังไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากเกษตรกรในพ้ืนที่ 

W๖. การแปรรูปผลผลิตส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ต้องใช้
ตามฤดูกาลทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ ในวงจำกัด และยังขาด
ทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม 

W๗. ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม 
W๘. ขาดทักษะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
W๙. ขาดการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที ่   

ถูกวิธี 
W๑๐. ประชาชนวัยแรงงานศึกษาต่อน้อย 
W๑๑. ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  

ไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
W๑๒. การคมนาคมต้องพึ่งพาตนเองไม่มีรถโดยสาร  

ประจำทาง 
W๑๓. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนขาดความ

เข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
W๑๔. ขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู้ และ   

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 W๑๕. สภาพการตั้งบ้านเรือนบางพ้ืนที่เป็นอุปสรรค  
ต่อการรวมกลุ่ม 

W๑๖. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีจำหน่ายต่อเนื่อง
ทั้งปี ทำให้ความต่อเนื่องในระบบการตลาด 

W๑๗. เกษตรกรของตำบลแชะส่วนใหญ่ทำ
การเกษตรเชิงเดี่ยวใช้พันธุ์พืชไม่เปลี่ยนพันธุ์ 
และมีทักษะการเรียนรู้น้อย การส่งเสริม
อาชีพรองน้อย ยังขาดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

W๑๘. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางค่อนข้าง
ยากจน ผลผลิตก็ราคาต่ำ ปัจจัยการผลิตมี
ราคาสูง 

W๑๙. ตำบลแชะ มีประชากรไม่มากวัยแรงงานส่วน
ใหญ่ไปทำงานในโรงงานนอกพ้ืนที่การทำ
การเกษตรจะเป็นผู้สูงอายุ ขาดการสืบทอด
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

 

 3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 

  การพัฒนาท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมาก
มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะการสร้าง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ           
ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงบางส่วนก็เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณในการ
พัฒนาที่จำกัด และต้องพัฒนาให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และจะต้องพัฒนาทุก ๆ ด้าน          
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตามทิศทางนโยบายของรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
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 3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

โอกาส (Opportunities) ปัญหา หรืออุปสรรค (Threats) 

O๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 

O๒. เกษตรกรของตำบลแชะ บางหมู่บ้าน ได้รับการ
สนับสนุนให้มีตลาดกลางชุมชน เพ่ือลดปัญหาทาง
การตลาด  

O๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

O๔. นโยบายจังหวัด อำเภอ สนับสนุนการแปรรูป
สินค้าการเกษตร 

O๕. มีอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่อยู่ภายใน
ตำบลสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี 

O๖. กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะ
ได้รับการสนับสนุนขยายวงเงินกู้ เพ่ือการลงทุนจาก
สถาบันการเงิน 

O๗. มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมภายในชุมชน 

O๘. รัฐมีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด การผลิต แก่
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP ทั้งในระดับตำบล และ
ระดับจังหวัด 

O๙. หลายประเทศประสบภาวะขาดแคลนข้าว      
ทำให้ผลผลิตข้าวเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

T๑. การพัฒนาตำบลตามแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ 
จำกัดด้วยข้อกฎหมาย เช่น  กฎหมายแนวเขต
อุทยาน 
T๒. แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่ทำการเกษตร แล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ำมักจะ
ขาดแคลนในช่วงเข้าฤดูแล้ง  
T๓. เกษตรกรยังประสบสภาวะปัญหาจากภัย
ธรรมชาติทุกปี เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นที่ดอนไม่มี
แหล่ งกักเก็บน้ ำ พืชผลได้รับความเสียหายใน
หน้าแล้ง พ้ืนที่ลาบลุ่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีทาง
ระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขัง 
T๔. ตำบลแชะมีองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็น 
อบต. ขนาดเล็ก มีรายได้น้อย งบประมาณส่วนใหญ่
ตั้งเพ่ือบริหารงานประจำ งบเพ่ือการส่งเสริม และ
การพัฒนามีน้อย 
T๕. ราคาของผลผลิตขึ้นอยู่กับกลไกตลาด เป็นผู้
กำหนด ในการทำการเกษตรต้องใช้น้ำมันราคาแพง 
T๖. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือทำได้ล่าช้า
เนื่องจากขาดความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ 
และมีหลักเกณฑ์มาก 
T๗. การเมืองผันแปรทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง
บ่อย สังคมในภาพรวมระดับชาติกับชนบทยังขัดแย้ง
กัน 
T๘. การดำเนินชีวิตของคนในชาติเปลี่ยนไปต้อง
พ่ึงพิงจากภายนอก 
T๙. งบประมาณมีจำกัด ขาดบุคลากรที่มีความ
ชำนาญเฉพาะด้าน 
T๑๐.  ค่านิยมทางการศึกษา ยังนิยมส่งบุตรหลาน
ไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
T๑๑ . ตำบลแชะไม่มี สิ่ งอำนวยความสะดวก      
เช่น ธนาคาร ตลาด ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ต้อง
เดินทางไปอำเภอข้างเคียง 
T๑๒.  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
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 ในการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งออกได้ตามหน้าที่การดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

   - ในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมน เพ่ือนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน 

  ๒. การดำเนินงานด้านคน และสังคม 

   - ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้สนับสนุนงบประมาณในกิจการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอครบุรี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดตาม
โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา 

   - ในด้านกีฬา ได้จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบล จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านขึ้น และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนประชาชนและเพ่ือพัฒนาการกีฬาระดับหมู่บ้าน     

   - ในด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   ในด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ได้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

   - ในด้านการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม  (นมโรงเรียน) 
อาหารกลางวัน แก่โรงเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์

   - ในด้านการสาธารณสุข ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอครบุรี รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และยาฉีด
คุมกำเนิดสุนัข และแมว 

   - ในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง     
หรือขาดแคลนน้ำ สนับสนุนงบประมาณกิจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรีเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดนครราชสีมา 

   - ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๓. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   - ในด้านคมนาคมได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างเส้นทางคมนาคมโดยการลงลูกรัง          
หรือหินคลุก ก่อสร้างถนนดิน ถนนลาดยางให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน เพ่ือให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนนที่
เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับการแก้ไขปัญหาได้
ระดับหนึ่ง 

   - ในด้านการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขด้านการระบายน้ำ เพ่ือให้เกษตรกรได้ระบายน้ำได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 
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  ๔. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ 

   - ในด้านแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ได้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึงจัดซื้อภาชนะเก็บกักน้ำเพ่ือให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

   - ในด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำ  และปรับปรุงคลองที่ตื้นเขินเพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการทำเกษตรกรรม ปรับปรุงฝายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการระบายน้ำเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 

  ๕. การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

   - ในด้านการเมืองการปกครอง ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่ประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้ าน ตำบล โดยผ่านประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมตำบล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

   - ในด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ส่งเสริม และสนับสนุนพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ดำเนินการจัดหา และปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

   - ในด้านงบประมาณได้ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกครัวเรือน 

   - ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือให้บริการในเรื่อง
การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ จัดทำเอกสารแนะนำการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และปรับปรุงการให้บริการ
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการให้ดียิ่งขึ้น 

  ๖. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  - ในด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนน และสถานที่สำคัญ 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเห็นความสำคัญตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน    
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการสานต่อ
แนวทางพระราชดำริ 

- บริหารงาน                        
ทั่วไป 

- บริการชุมชน     
และสังคม 

- เศรษฐกิจ 

- รักษาความสงบภายใน 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- การเกษตร 

- สำนักปลัด 

- กองช่าง 

อบต. แชะ 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษา 

- บริหารงาน                        
ทั่วไป 

- บริการชุมชน     
และสังคม 

- การศึกษา - กองการศึกษา อบต. แชะ 

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตร 

- บริการชุมชน      
และสังคม 

- เศรษฐกิจ 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- การเกษตร 

- สำนักปลัด 

 

อบต. แชะ 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

- บริการชุมชน     
และสังคม 

- การดำเนินการ
อ่ืน 

- สาธารณะสุข 

- สังคมสงเคราะห์ 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- งบกลาง 

- กองการศึกษา 

- สำนักปลัด 

 

อบต. แชะ 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนา
สาธารณะสุข 

- บริการชุมชน 
และสังคม 

- สาธารณะสุข 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- สำนักปลัด 

 

อบต. แชะ 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- เศรษฐกิจ - อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

- กองช่าง อบต. แชะ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน    
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

7. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 - เศรษฐกิจ 

- บริการชุมชน      
และสังคม 

- ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

- กองการศึกษา 

 

อบต. แชะ 

8. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- บริหารงาน                        
ทั่วไป 

- บริการชุมชน      
และสังคม 

- เศรษฐกิจ 

- การ
ดำเนินการอ่ืน 

- บริหารงานทั่วไป 

- การศึกษา 

- สาธารณะสุข 

- สังคมสงเคราะห์ 

- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

- งบกลาง 

- ทุกส่วนราชการ อบต. แชะ 

9. ยุทธศาสตร์การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

- บริหารงาน                        
ทั่วไป 

- บริการชุมชน      
และสังคม 

- รักษาความสงบ
ภายใน 

- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- กองช่าง 

- สำนักปลัด 

 

อบต. แชะ 

10. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- บริหารงาน                        
ทั่วไป 

- บริการชุมชน      
และสังคม 

- เศรษฐกิจ 

- รักษาความสงบ
ภายใน 

- เคหะ และชุมชน 

- การเกษตร 

- กองช่าง 

- สำนักปลัด 

 

อบต. แชะ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางระราชดำริ 
แผนงานการเกษตร   3 130,000 3 130,000 3 130,000 4 430,000 5 1,230,000 18 2,050,000 

รวม 3 130,000 3 130,000 3 130,000 4 430,000 5 1,230,000 18 2,050,000 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 110 9,900,000 

รวม 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 22 1,980,000 110 9,900,000 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร   17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 85 10,155,000 

รวม 17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 17 2,031,000 85 10,155,000 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   10 840,000 10 840,000 10 840,000 10 840,000 10 840,000 50 4,200,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

12 1,226,078 12 1,226,078 12 1,226,078 12 1,226,078 12 1,226,078 60 6,130,390 

รวม 22 2,066,078 22 2,066,078 22 2,066,078 22 2,066,078 22 2,066,078 110 10,330,390 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข  8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 40 2,075,000 

รวม 8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 40 2,075,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา   

18 7,330,000 14 6,000,000 16 6,220,000 12 5,318,000 10 4,028,000 70 28,896,000 

แผนงานเคหะและชมุชน   2 220,000 1 60,000 1 80,000 2 450,000 - - 6 810,000 
รวม 20 7,550,000 15 6,060,000 17 6,300,000 14 5,768,000 10 4,028,000 76 29,706,000 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ  

17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 85 8,600,000 

รวม 17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 17 1,720,000 85 8,600,000 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 1,800,000 23 1,800,000 24 4,100,000 25 4,500,000 25 2,700,000 120 14,900,000 

รวม 23 1,800,000 23 1,800,000 24 4,100,000 25 4,500,000 25 2,700,000 120 14,900,000 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

13 740,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 65 3,750,000 

รวม 13 740,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 65 3,700,000 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 9 380,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 45 1,900,000 

รวม 9 380,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 45 1,900,000 
รวมท้ังหมด 154 18,812,078 149 17,322,078 152 19,862,078 151 20,030,078 148 17,290,078 754 93,316,390 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที1่ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที1่ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
แผนงานการเกษตรงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
กระเบา–ต้นยาง–คลอง
ระนาม  
บ้านแชะ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การกักเก็บน้ำ
มีประสิทธิภาพ 
 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 

    100,000 
 

1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำคลองหัวลาด
บ้านแชะ หมู่ 4 
 

เพื่อให้การกักเก็บน้ำ
มีประสิทธิภาพ 

กว้าง 6 เมตร 
 

   300,000  1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำหน้าศูนยเ์รียนรู้             
บ้านโนนทอง หมู่ 11 
 

เพื่อให้การกักเก็บน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 
 

กว้าง 6 เมตร 
 

    1,000,000 
 

1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที1่ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที1่ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปลูกจิตสำนึกรู้
ค่านิยมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านดี
และให้ประชาชนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมปลูกฝังให้เกดิเป็น
ค่านิยม 

ประชาชน
ตำบลแชะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 

70 % 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในด้านดี มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และ
ส่วนรวมปลูกฝังให้
เกิดเป็นค่านยิม 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1. เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อดำเนินกิจกรรมปก
ปักพันธุกรรมพืชสำรวจ
รวบรวมพันธ ุ– กรรมพชื 
 

ประชาชน
ตำบลแชะ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 

70 % 

สามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจในการ
สนองพระราชดำริ
และการดำเนินงาน
ของศูนย์อนุรักษ์  

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่น 

6 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
 

เพื่อจัดทำโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ประชาชน
ตำบลแชะ 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 

70 % 
 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการจดัทำ
โครงการ 
 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน สถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สถานศึกษาสังกัดสพฐ. 

เด็กเรยีน จำนวน 
3 โรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ. 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ได้รับ
ความพึง
พอใจ 
90% 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับ
ความพึง
พอใจ 
90% 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับ
ความพึง
พอใจ 
90% 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการจดั
การศึกษาของผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และบุคลากร 

ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับ
ความพึง
พอใจ 
90% 

ผู้บริหารและบุคลากร
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
และวิทยาการแก่เด็ก
นักเรียน 

นักเรียนหรือ
เยาวชนในเขต
พื้นที่อบต.แชะ 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

นักเรียนมีทักษะใน
การเรยีน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในวันแม่แห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
และวิทยาการแก่เด็ก
นักเรียน 

นักเรียนหรือ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.แชะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

นักเรียนมีทักษะใน
การเรยีน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการเสริมสร้างสภา
เด็กและเยาวชนระดับ
ตำบลแชะ 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ภายในตำบลแชะ 

นักเรียนหรือ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.แชะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

มีการดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนภายใน
ตำบลแชะ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันเด็กจมน้ำและ
ความปลอดภัยทางน้ำ    

เพื่อป้องกันการ
จมน้ำและลดอตัรา
การเสยีชีวิตจากการ
จมน้ำ 

เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ อบต.แชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ำ   
ของเด็กลดลง 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจ้างเหมาจดั
ทำอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลแชะ 
 

เพื่อจ้างเหมาจดั
ทำอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลแชะ 

2 ศูนย ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ได้รับความพึง
พอใจ 100% 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาฯได้

รับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

10 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลแชะ 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลแชะ 

เด็กก่อนวัย
เรียน จำนวน 

60 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้รับความพึง
พอใจ 100% 

เด็กเล็กไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 

อย่างพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

11 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสถานศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้กับโรงเรียน
สถานศึกษาสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 โรงเรียน 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ได้รับความพึง
พอใจ 100% 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

อย่างพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดัซื้อวัสดุ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลแชะ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลแชะ 

เด็กก่อนวัย
เรียน จำนวน 

60 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

มีวัสดุการศึกษาให้
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลแชะ 
ได้ใช้ในการศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและอัคคีภยั
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 
 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
จากการไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 
 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

เกิดการเรียนรู้นอก
สถานท่ีและไดร้ับ
ประสบการณ ์

กอง
การศึกษา 

15 โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 

จัดกิจกรรมสอนเสริม
ด้านภาษา 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ อบต.

แชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ของเด็กและ
เยาวชนท่ีอยู่ในเขต
พื้นที่ อบต.แชะ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการส่งเสริมการ
ดำรงชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ให้สามารถ
ดำรงชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมกับวัยเด็ก 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

เด็กได้ประสบการณ์
และเรียนรู้ใหส้ามารถ
ดำรงชีวิตประจำวันได ้

กอง
การศึกษา 

 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 60 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

เด็กในศูนย์พัฒนา
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัย 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีเปิด
โลกกว้างฯเพื่อสร้าง
ประสบการณ์จริงระดับ
ปฐมวัย    

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้ และ
พัฒนาตนเองได้จาก
การเรยีนรู้นอกสถานท่ี 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

ผู้เรยีนมีทักษะความรู้
และสามารถพัฒนา
ตนเองได้จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการแก่เด็กปฐมวัย 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพทาง
การศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัย และบุคลากร 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กก่อน
ปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กก่อนปฐมวัย 

เด็กก่อนวัยเรยีน 
จำนวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

มีการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก
ก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที2่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการจดัสอนหลักสตูร
เสรมิทักษะด้านภาษา 
อังกฤษกลุ่มอาเซียนแก่
เด็ก เยาวชนประชาชน
ทั่วไป 

เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่
อาเซียน 

นักเรียนหรือ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.

แชะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

ประชาชนมีการ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมทักษะ
และวิทยาการแก่เด็ก
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมทักษะและ
วิทยาการแก่เด็กนักเรียน 

นักเรียนหรือ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.

แชะ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

นักเรียน บุคลากร 
มีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการอบรมปฏิบตัิการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟันของเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนปฐมวัย 

เด็กก่อนวัย
เรียน จำนวน 

60 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

มีการส่งเสรมิ
พัฒนาการของ
เด็กก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำปุย๋
อินทรีย์ 

เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ในเขต อบต. 

จำนวน50คน
11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนลด
ต้นทุนในการทำ
การเกษตร 

ลดการใช้สารเคมีใน
การทำเกษตร 

สำนักปลดั 

2 แปลงทดสอบการผลิตพืช
โดยแผนการเกษตรอินทรีย ์
 
 

เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นของเกษตร 

แปลงละ 5 ไร่ 
ปีละ 1 แปลง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนลด
ต้นทุนในการทำ
การเกษตร 

เกษตรกรสามารถ
เรียนรู้และขยายผล
แก่เกษตรกรใหม้ี
ความเชื่อมั่นใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 

สำนักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย์แก่เกษตรกร 
 
 
 
 

ให้ความรู้ในเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ และ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ในแปลงเกษตร
และยังลดค่าใช้จ่าย
ในการผลติ 

จำนวน 50 คน
ปีละ 2 รุ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความคุ้มค่าทาง
การเกษตร 

ฝึกอบรมให้
เกษตรกรมีความรู้
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได ้

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัตั้งกลุม่
วิสาหกิจชุมชน 
 

เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
แก่ประชาชน 

จำนวน50คน
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

5 โครงการจดัเก็บข้อมลู
การเกษตรรายเดือน 

สำรวจข้อมลูใช้กำหนด
เป้าหมายการตลาดและ
ใช้เป็นฐานในการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือภัยพิบตั ิ

1 ครั้ง 
11 หมู่บ้าน 

 
 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 12 ครั้ง สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลการผลติที่
ชัดเจนสามารถ
คาดการณ์การตลาด
ล่วงหน้าได ้

สำนักปลดั 

6 โครงการพัฒนา
อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) 

เพื่อฝึกอบรมและ
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแก่ 
อกม. 

จำนวน 50 คน
11 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ศักยภาพในการ
ดำเนินงาน 

สำนักปลดั 

7 โครงการจดัการศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการจัด
การเกษตร(การลด
ต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ และส่งเสรมิ
ทักษะทางด้าน
การเกษตร 

จำนวน 50 คน
11 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนลด
ต้นทุนในการทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีความรู้
และทักษะในด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 
 
 

เพื่อส่งเสริมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลติทาง
การเกษตร 

จำนวน 50 คน 
11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เกษตรมีความรู้ใน
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 

สำนักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชทางเลือก 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชทางเลือกเพื่อ
พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

จำนวน 50 คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50 ครัวเรือน ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อการบริโภค 

จำนวน 50 คน 
11 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ
สำหรับการบรโิภค
และจำหนา่ยที่มี
คุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถเพิ่มฐานการ
ผลิตไดต้ามความ
ต้องการของตลาด 
 

จำนวน 50 คน 
11 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการ
พัฒนาการเลีย้งสัตว์
เศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

12 โครงการจดัตั้งฟารม์
ชุมชน(ส่งเสริมการปลูก
พืช,เลี้ยงสัตว์) 

เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
แก่ประชาชน 

จำนวน 50 คน 
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

13 โครงการส่งเสริมปศสุัตว์
ในครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมการปศุสตัว์
ในครัวเรือน 
 

11 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 

11 หมู่บ้าน มีการส่งเสรมิการปศุ
สัตว ์

สำนักปลดั 

14 โครงการเกษตรยังชีพ 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาคนจนด้วยการลด
ค่าใช้จ่าย 

จำนวน  
11 หมู่บ้าน 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 จำนวน 
1 โครงการ 

เกษตรกรผู้ยากจน
ลดค่าใช้จ่ายวันละ 
100 บาท ต่อ
ครัวเรือน 

อบต./ 
อบจ./ 
เกษตร
อำเภอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที3่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 
 
 

เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้
โดยคดัเลือกเกษตรกร
ยากจนเข้าเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัต ิ

จำนวน        
40 ราย/ป ี

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จำนวน 
1 แห่ง 

เกษตรกรผู้ยากจนท่ี
ผ่านการขึ้นทะเบียน
ได้รับความรู้และ
ทักษะจากการ
อบรมและฝึกปฏิบัติ  
 

อบต./ 
สำนักงาน

เกษตรอำเภอ 

16 โครงการส่งเสริมกากระจาย
พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ด ี
 
 
 

มีพันธ์ุมันเพียงพอกับ
การส่งเสริมพัฒนา
เกษตรกรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตมัน
สำปะหลัง 

จำนวน 
11 หมู่บ้าน 

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 จำนวน 
1 โครงการ 

สามารถกระจาย
พันธุ์มันให้เกษตรกร
ในพื้นที่ได้เกษตรกร
มีรายได้เพิม่ผลผลิต
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 

อบต./ 
สำนักงาน

เกษตรอำเภอ 

17 โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลติ
พันธุ์ข้าวชุมชน 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว
พันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์อย่าง
เพียงพอ 

จำนวน 
1 ศูนย ์

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 แห่ง เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว
พันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์
อย่างเพียงพอ 

อบต./ 
สำนักงาน

เกษตรอำเภอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีการ
ดูแลและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ 
 

ผู้สูงอายุในภาย
ตำบลแชะ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 
80 % 

สามารถอำนวยความ
สะดวกแกผู่้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการดนตรีบำบัด
สำหรับผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขจรรโลงจิตใจ 

ผู้สูงอายุในภาย
ตำบลแชะ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 
80 % 

สามารถสรา้งความสุข
ความบันเทิงแก่ผูสู้งอาย ุ

กอง
สวัสดิการ 

3 โครงการศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน
ในตำบลแชะ 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 
 

ความพึง
พอใจ 
80 % 

สามารถพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำและการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ 

4 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาเครือข่ายการจัด
สวัสดิการสังคมชมรม
ผู้สูงอายุตำบลแชะ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการ
ดูแลและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ 

ผู้สูงอายุในภาย
ตำบลแชะ 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจ 80 

% 

สามารถอำนวยความ
สะดวกแกผู่้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดัหา จัดทำสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายผุู้พิการมีการ
ดูแลและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ 

ผู้สูงอายุและ     
ผู้พิการใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ 80 

% 

สามารถอำนวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายผุู้พิการ 

กอง
สวัสดิการ 

6 การส่งเสริมกจิกรรมผูสู้งอายุ
ภายในตำบลแชะ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ
พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อกัน 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ80 % 

มีการจัดกจิกรรมให้ผูสู้งอายุ
ได้มีกิจกรรมต่าง ๆเพื่อการ
ผ่อนคลาย 

กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ
พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อกัน 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ 80 

% 

มีการจัดกจิกรรมให้ผูสู้งอายุ
ได้มีกิจกรรมต่าง ๆเพื่อการ
ผ่อนคลาย 

กอง
สวัสดิการ 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการดูแลเด็ก และ
เยาวชนท่ีมีปัญหาความพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีการดูแลและ
อำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ 

เด็กและ
เยาวชนท่ีมี
ปัญหาทาง
ความพิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ 80 

% 

สามารถอำนวยความสะดวก
แก่ผู้พิการในด้านต่าง ๆ ได ้

กอง
สวัสดิการ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรตีำบลแชะ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่
กลุ่มสตร ี

กลุ่มสตร ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 80 

% 

มีการพัฒนาทักษะอาชีพแก่
กลุ่มสตร ี

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนชุมชน 
 
 

เพื่อเพ่ิมความรู้นำมาเป็น
กรอบในการทำแผนพัฒนา
ตำบล 

แผนชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
80 % 

การบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมอนามยั
เจริญพันธ์ุเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

เยาวชนในตำบล
แชะ 

80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 80 %      
ของเยาวชน   
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

สำนักปลดั 

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพื่อให้ความรู้และ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เยาวชนในตำบล
แชะ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
80 % 

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

กอง
สวัสดิการ 

13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 
 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ 
80 % 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

กอง
สวัสดิการ 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพตำบลแชะ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ 

จำนวน 50 คน
จัดกิจกรรม

จำนวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
80 % 

มีการพฒันาทักษะ
อาชีพแก่กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์และแกไ้ข
ปัญหาในครอบครัว 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 80 % 

มีการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

16 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และดูงาน
แกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
สตร ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้นำและ
การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

แกนนำกลุ่ม
อาชีพและ
กลุ่มสตรีใน
ตำบลแชะ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง สามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้นำ และ
การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ 

17 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุและผู้พิการ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมี
การดูแลและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถอำนวย
ความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการได ้

กอง
สวัสดิการ 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพการทำไม้กวาด
ดอกหญ้า  
 

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพการใช้
วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรม
จำนวน 1 

ครั้ง 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
 

ความพึง
พอใจ 80 % 

ประชาชนได้
ความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพในการ
ทำไม้กวาด 

กอง
สวัสดิการ 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 72 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทำถ่านอัดแท่ง
คุณภาพ  

เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
อาชีพการใช้วัตถุดิบใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์  

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

ประชาชนได้ความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ 

20 โครงการส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทยวิธีการตอก
เส้นแบบล้านนา 

เพื่อศึกษาการนวด
แผนไทยด้วยวิธีการ
ตอกเส้นแบบล้านนา  

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

 

462,250 462,250 462,250 462,250 
 
 

462,250 ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

ประชาชนได้ความ 
รู้การนวดแผนไทย
ด้วยวิธีการตอกเส้น  

กอง
สวัสดิการ 

21 โครงการส่งเสริมการปลูก 
และแปรรูปพืชสมุนไพร 
 

เพื่อให้เกษตรกร
เรียนรู้ในการแปรรูป
ผลผลติพืชสมุนไพร 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

48,628 48,628 48,628 48,628 48,628 
 

ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

เกษตรกรไดรู้้วิธีใน
การแปรรปูผลผลิต
พืชสมุนไพร 

กอง
สวัสดิการ 

22 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาช่วงปิดเทอม 
 

เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์  

นักเรียน
นักศึกษา       

ในตำบลแชะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน ์

กอง
สวัสดิการ 

23 อุดหนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอครบรุ ี

เพื่ออุดหนุนการป้อง 
กันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด อำเภอครบรุ ี

จำนวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 

80 % 

ปัญหาที่เกี่ยวกับยา
เสพติดลดลง 

อำเภอครบรุ ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที5่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที5่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการควบคมุโรคและ
ป้องกันไข้เลือดออก 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไขเ้ลือดออก 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออกได ้

กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการกำจดัลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไขเ้ลือดออก 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออกได ้

สำนักปลดั 

3 โครงการการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

สามารถป้องกัน 
และแก้ไขโรคพิษ
สุนัขบา้ได ้

สำนักปลดั 

4 โครงการประชารัฐร่วมใจ 
กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัข แมว 
ภายในตำบลแชะ 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุจำนวน
ประชากรสุนัข แมวใน
พื้นที่บริการ 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
 

ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

สามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมจำนวน
ประชากรสุนัข แมว 

สำนักปลดั 

5 โครงการจดัการขยะมลูฝอย
ภายในชุมชน    
 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ใน
การจัดการขยะถูกวิธี 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการขยะถูกวิธี 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที5่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที5่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการตลาดนัดสุขภาพ 
 
 

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนใน
ตำบล 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีการ
เตรียมพร้อมในการ
รักษาสุขภาพ 

กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพประจำหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกำลังกาย
และมสีุขภาพท่ีด ี

สำนักปลดั 

8 โครงการตรวจสารพิษ
หรือสารเคมีในร่างกาย 
 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนในตำบล 

ประชาชน          
11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีการ
เตรียมพร้อมในการ
รักษาสุขภาพ 

สำนักปลดั 

9 อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนิน งานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนให้แก่
หมู่บ้านเพื่อจัดทำ
โครงการตาม
พระราชดำร ิ

สนับสนุนให้
หมู่บ้านจำนวน 
11 หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จัดกิจกรรม
จำนวน 1 ครั้ง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

10 อุดหนุนโครงการ สปสช. เพื่อสนับสนุนดำเนิน 
งานและบริหารจดัการ
ระบบหลักประกันสุข 
ภาพในระดับท้องถิ่น 

อสม. จำนวน 
11 หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดกิจกรรม
จำนวน 1 ครั้ง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หน้าวัดดอนกรดู หมู่ 1 
ไปโรงเรียนมลูนิธิรุ่งนภา 
บ้านดอนกรูด หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 
 
 
 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

 400,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไหล่ทาง 
ข้างเมรุวัด 
บ้านดอนกรูดหมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

    200,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
เส้นข้างเมรุวัดบ้านหนอง
รังไปไร่นายสุนทร สินปร ุ
บ้านหนองรัง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 
 
 
 

กว้าง 5เมตร 
ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

    478,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านนางปริตา  
รัตนอุไรบ้านหนองรัง ตำบลแชะ
เชื่อมกับตำบลมาบตะโกเอน
อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
บ้านหนองรัง หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

500,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านนายแจงสัจจา 
จนสุดสายบ้านหนองรัง หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากปากทางศาลตาปู่ 
เข้าไปคุ้ม 8 
บ้านหนองรัง หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
 

  400,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายโค้งไร่
นางอมรรัตน์ แก้วบ่องามถึงไร่
นายสนอง โค่นกระโทก 
บ้านหนองรัง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  370,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรง
ข้ามบ้านนายวีระศักดิ์ ศิริ
เมฆาถึงบ้านนางดาวเรือง 
สายสุนทรบ้านแชะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

300,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางสุมนมาตลย์ แว่นมงคลถึง
บ้านนายสมยั เลื่อยกระโทก  
บ้านแชะ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

    500,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กประตู
โรงฆ่าสัตว์ (ต่อจากเดิม) ไป
เหมืองชลประทาน 
บ้านแชะ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 140 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 450,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขยาย
ไหล่ทางข้างตลาดนัดคลอง
ถมข้างโรงพยาบาลครบุรีถึง
แยก กศน.อำเภอครบรุ ี
บ้านแชะ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 260 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายศรายุธ หมอกกระ
โทก 
บ้านแชะ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

360,000   360,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าง
โกรกข้ีหน ู
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

500,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองโกรกข้ีหนู ตรงท่อ
คอนเวิร์ส 
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายด่าน ทิวตะขบถึง
ต้นตะขบ 
บ้านโนนมะขามป้อมหมู่ 5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจาก
บ้านนายตู้ นาสโุขถึงบ้าน
นางป้อ เสนาพันธ์ 
บ้านขาคีม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 128 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 200,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นขา
คีม เส้นศาลากลางบ้าน (ต่อ
จากเดิม) ถึงประตูวัดบ้าน
พนาหนองหิน  
บ้านขาคีม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

500,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจาก
บ้านนายบุญสม เดชพร
จนถึงร้านค้าประชารัฐ 
บ้านขาคีม หมู่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  400,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยกศาลา
ประชาคมไปทางบ้านนายธีระ
ธรรม สองห้องนอก 
บ้านขาคีม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

   400,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
ประตโูรงเรยีนบ้านพนาหนอง
หินถึงวงเวียนบ้านพนาหนอง
หินบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 310 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

500,000  350,000 350,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อ
จากบ้านนายเลื่อน กูบกระโท
กไปวัดบ้านพนาหนองหิน 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 82 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายบุญธรรม ชาญ
กระโทก 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

    300,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก
บ้านนางพัชนี เสยกระ
โทก     
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแสน แอบ
ผักแว่น 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

    300,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรี
สอร์ทบ้านสวนไปบ้านนาง
ไพเราะสอนสำโรง 
บ้านถนนกลาง หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางไพเราะ สอนสำโรง
ถึงบ้านนายเทียบ เอี่ยมกลั่น 
บ้านถนนกลาง หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเมธี นกกระทา 
บ้านถนนกลาง หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 83 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

   208,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นอ่าง
เก็บน้ำบ้านพนาหนองหินไป
อ่างหนองไม้แดง 
บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

500,000   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอาคมหอมหงอก 
ถึงบ้านนายคำมี ยาตรา 
บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 270 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บริเวณฝั่งสระประปา 
บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 250 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางเจริญ เสวกระโทก 
บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวิเชียร ชาสันเทียะ
ถึงบ้านนายสมพงษ์ รัม
สันเทียะ 
บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 100 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  250,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายไพศาล เสยกระโท
กจนสุดสาย  
บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 220 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เลยบ้านนายสมพงษ์ ฝอย
ผักแว่น 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

    500,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างบ้านนายแทน มูลศรี
จนถึงสุดซอย 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 141 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

350,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สามแยกต่อจากเดมิ 
จนถึงสายบ้านนาย
ประจวบ คล้องขยัน 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางมูล แสดใหม ่
บ้านโนนทอง หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

    250,000 ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายโกวิท โพธ์ิกลาง
(ต่อจากเดิม) 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150  เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนายประกิจ 
เอนกธนะสุวรรณ 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 250,000    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายรอบโลก โค่นกระ
โทกจนถึงคลองระนาม 
บ้านดอนกรูด หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 117 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 
 

220,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎร
ที่ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนานายบรุินทร์ เกษรครบรุ ี
บ้านดอนกรูด หมู่ 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

400,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎร
ที่ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สามแยกร้านนายประเสริฐ ย่อย
ผักแว่นไปบ้านนายเสวย แอบกิ่ง 
คุ้ม 9 
บ้านหนองรัง หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 
 

   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎร
ที่ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นสระหนองแสง บ้านนาย
ฮุน เยื่องกระโทกเช่ือมกับหมู่ 
4 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน  
อำเภอครบรุี จังหวัด
นครราชสมีา 
บ้านแชะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 
 
 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

   500,000  ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากสะพานทรัพย์กังวานถึง
บ้านหนองมะค่าหมู่ 9 
บ้านแชะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

 500,000 450,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายลอยชิดกิ่งถึง
ดอนยายขาวบ้านแชะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

100,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายเอกลักษณ์ 
จันทร์ดิษฐ์ถึงบ้านนายเที่ยง 
อิ่มกระโทกบ้านแชะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

  200,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสระหนองกระทุ่มบ้าน
โนนมะขามป้อมหมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

500,000 
 

    ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายสุทัศน์ ชาติกระ
โทก   
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

  200,000   ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นโนนทอง
ถึงบ้านหนองรังเลยบ่อขยะ
ตรงข้างกับไร่อินทผาลัม 
บ้านหนองรัง หมู่  

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 142 เมตร          
หนา 0.10 เมตร 
 

500,000     ร้อยละ 80 
ของราษฎรที่
ใช้ถนน 

ทำให้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างโดมบรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนา
หนองหิน หมู่ที่ 7 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัย และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 15 เมตร พร้อม
ก่อสร้างลาน คสล. 
กว้าง 4 เมตร      
ยาว 15 เมตร 

300,000     1 ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู (U) จากศาลาประชาคม
ไปสี่แยกหนองมะค่าบ้านนางสา
ริศา วลัญช์ภัทร 
บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การอุดตันของเศษ
ขยะ และไขมันใน
ท่อระบายน้ำ 

กว้าง 0.03 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 200,000    1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ระบบโซลารเ์ซลล์)ตำบลแชะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

และตดิตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในตำบลแชะ 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

53 โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
เพื่อการเกษตร 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
เกษตรกรรม 

จำนวน 5 จุด 500,000     ร้อยละของการติดตั้ง
ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างประปา 
บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 

  500,000  500,000 จำนวนประชาชน
ผู้ใช้น้ำประปาไม่
น้อยกว่า400 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

55 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน 
ตำบลแชะ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
และในการเกษตร 

ก่อสร้างธนาคารนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 1 - 11
ตำบลแชะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกสระประปา 
บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 

เพื่อให้การกักเก็บ
น้ำมีประสิทธิภาพ 

ขุดลอกสระประปา
พื้นที3่ ไร ่
 

  300,000   1 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บ
น้ำให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าและประปา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำสายบ้านนางบุญส่ง 
สวัสดสิุข 
บ้านโนนมะขามป้อมหมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
500 เมตร 

   200,000  มีการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพื่อการเกษตรซอยนายคล่ำ    
นสุโหจนถึงไร่นายเหรียญ  
ทิศกระโทก 
บ้านขาคีม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
เกษตรกรรม 

ระยะทาง  
240 เมตร 

  80,000   มีการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพื่อการเกษตรสายไร่นางรจนา 
เข็มกลาง 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทำ
เกษตรกรรม 

ระยะทาง              
650 เมตร 

   250,000  มีการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที6่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าและประปา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบ้านางปิ่น แหว่กระโทกถึง
บ้านนางแต๋ว ทับครบุร ี
บ้านโนนทอง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 

ระยะทาง             
150 เมตร 

 60,000    มีการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

61 ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค
สายบ้านนายเผด็จ เสวกานันท์
ถึงบ้านนางศุภนิดา แป้นคนโท 
บ้านดอนกรูด หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง  
200 เมตร 

70,000     จำนวน 400 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

62 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค 
บ้านถนนกลาง หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง  
300 เมตร 

150,000     จำนวน 400 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที ่7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม เด็กเยาวชน 
และประชาชนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด
สมุทรการ (แชะ) 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

เด็กและ
เยาวชนใน
ตำบลแชะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

สามารถปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กเยาวชน 
และประชาชน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการการจัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ  
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีต่าง ๆ 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 
 

30,000 30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

อนุรักษ์และส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและ
ประเพณีต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
และเยาวชนเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม 
ไปปรับเปลี่ยนใช้ใน
การดำเนินชีวิตได ้

เด็กและ
เยาวชนใน
ตำบลแชะ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

เด็กและเยาวชนได้
ความรู้เรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม
ไปปรับเปลี่ยนใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

กอง
การศึกษา 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 96 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 กิจกรรมงานเฉลิมฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์
ประจำอำเภอครบรุ ี
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีเทิดทูน
วีรกรรมท้าวสุรนาร ี

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

เป็นการส่งเสรมิและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริม และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
สบืสานศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพดี และรัก
ในการออกกำลัง
กาย 
 

สำนักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมทักษะให้
ความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชน
มีความรูด้้านกีฬา 

เยาวชน                 
ในตำบลแชะ 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

สามารถส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
เยาวชนมีความรู้
ด้านกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบลแชะต้านยา
เสพติด 

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เยาวชน                 
ในตำบลแชะ 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 
9 โครงการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนระดับอำเภอ 
เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เยาวชน                 
ในตำบลแชะ 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีกิจกรรมใน
การเคลื่อนไหว
ร่างกาย 

เด็กเล็ก 
จำนวน 60 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
อบต.สัมพันธ์ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และ
สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

เยาวชนใน
ตำบลแชะ 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเกิด
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลตำบลแชะต้านยาเสพ
ติด 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

เยาวชนใน
ตำบลแชะ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีความ
รักในการออกกำลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 

 
 

13 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ระดับอำเภอ 

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เยาวชนใน
ตำบลแชะ 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน
ตำบลแชะ 
 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตำบลแชะ 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติและเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

กอง
สวัสดิการ 

16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
อ่างเก็บน้ำให้เป็นสถานท่ีผัก
ผ่อนในชุมชน  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ให้เป็นสถานท่ีในการ
ผักผ่อนหย่อนใจ 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เป็นสถานท่ีในการ
ผักผ่อนหย่อนใจ  

กอง
สวัสดิการ 

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ฝายน้ำล้นให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนธรรมชาติ  
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ให้เป็นสถานท่ีในการ
ผักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นศูนย์กลางการ
กระจายรายได้ใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

เป็นสถานท่ีในการ
ผักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นศูนย์กลาง
การกระจายรายได้
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย    

 
 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ เผยแพร่
ความสำคญัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ได้รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและ
ความสำคญัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

2 โครงการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ฯ 

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนไดร้ับความ
อำนวยสะดวกในดา้น         
ต่าง ๆ 

สำนักปลดั 

3 โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ ผู้นำ
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ 

เพื่อพัฒนางานการ
บริหารจดัการและการ
พัฒนา 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
ผู้นำท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ตำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90% 

การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและผู้นำมี
วิสัยทัศน์กว้างขึ้น 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมฯ
สามารถนำความรู้มาปรับใช้ใน
การทำงานได ้
 

ผู้เข้าอบรม
70 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจ  
90 % 

ผู้เข้ารับการอบรมฯ
สามารถนำความรู้มา
ปรับใช้ในการทำงาน 

สำนักปลดั 

5 โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล    
 

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมฯ
สามารถนำความรู้มาปรับใช้ใน
การทำงานได ้
 

ผู้เข้าอบรม
70 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ  
90 % 

ผู้เข้ารับการอบรมฯ
สามารถนำความรู้มา
ปรับใช้ในการทำงาน 

สำนักปลดั 

6 โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแชะ 

เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกในการจัดการเลือกตั้ง 
 

ผู้เข้าอบรม
120 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจ 
80% 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการจัดการ
เลือกตั้ง 

สำนักปลดั 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตำบล และ
ลูกจ้าง ผู้บรหิาร และ ส.อบต. 
 

เพื่อเพ่ิมความรูค้วามสามารถใน
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง ผู้บรหิารและสมาชิก 

ผู้เข้าอบรม
70 คน 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจ 
80% 

พนักงานลูกจ้าง 
ผู้บริหารและสมาชิก มี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ 
อปท. 
 
 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง
ของ อปท. 

การปรับปรุงและ
พัฒนาข้อมูล
ข่าวสารของ 
อบต. แชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
และพัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. แชะ 

สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการจัดซื้อจดั
จ้างได้อย่างทั่วถึง 

สำนักปลดั 

9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 
 

เพื่อการดำเนินงาน
ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

ดำเนินการตาม
หนังสือสั่งการ
มติ ครม. ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ดำเนินงานตาม
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

มีการดำเนินงานตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล
เพื่อการจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

สำนักปลดั 

10 โครงการเผยแพร่หรือ
ประชาสมัพันธ์ผลงาน และ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ อบต. 
 
 
 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการภายใน
องค์กร 

ประชาสมัพันธ์
หน่วยงานผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น
แผ่นพับ วารสาร
ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
ประชาชนพอใจ            
ไม่น้อยกว่า         
70 % 

ประชาชนไดร้ับรู้กิจกรรม
ที่ได้ดำเนินงานภายใน
อำนาจหน้าทีข่อง อบต. 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับ
ตำบล 
 
 

เพื่อเก็บข้อมูล
พื้นฐานในตำบล
เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนา 

ดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลในทุกหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
พอใจไม่น้อย
กว่า 70 % 

ได้รับข้อมลูเพื่อ
นำมาพัฒนาตำบล 

สำนักปลดั 

12 โครงการจดัเก็บข้อมลู 
จปฐ. และประมวลผล 
 
 
 

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานท่ีเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนา 

ดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลในทุกหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
พอใจไม่น้อย
กว่า 70 % 

ได้รับข้อมลูเพื่อ
นำมาพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

13 โครงการจดังานท่ี
เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
รัฐพิธีงานวันสำคัญต่าง ๆ 
 
 
 

โครงการจดังานท่ี
เกี่ยวข้องกับพระ
ราชพิธีรัฐพิธีงาน
วันสำคัญต่าง ๆ 
 

ประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ และเห็น
คุณค่าความสำคญั
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
พอใจไม่น้อย
กว่า 70 % 

มีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการจัดงาน
พระราชพิธีรัฐพิธี
และงานวันสำคญั
ต่าง ๆ 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 อุดหนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐพิธีและ
งานวันสำคัญตา่ง ๆ 

ประชาชนเห็น
ความสำคญัของ
สถาบันพระ 
มหากษัตรยิ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 80% 

มีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการจัดงาน
พระราชพิธีรัฐพิธีและ
งานวันสำคัญตา่ง ๆ 

สำนักปลดั 

15 เทิดทูนสถาบันสำคัญของ
ชาติ 
 
 
 

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติสร้าง
ความสมคัรสมาน
สามัคคีในองค์กรหรือ
ชุมชน 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ประชาชน 
ภายในตำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 80% 

ประชาชนมีความรัก
ในสถาบัน ฯ 

สำนักปลดั 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำ และแกนนำหมู่บ้าน 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำและแกนนำ
หมู่บ้านด้านการ
ปกครอง และการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้นำหมู่บ้านไม่
น้อยกว่า40 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ 80% 

สามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้นำและ
แกนนำหมู่บ้านด้าน
การเมืองการปกครอง
และการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 จัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมปญัหาหมู่บ้าน
ต้นแบบการแกไ้ขสังคม 
และความยากจน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบในการ
แก้ไขปัญหาสังคม 
และความยากจน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความ
พึงพอใจ           
ไม่น้อยกว่า 
70 % 

มีการส่งเสรมิให้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบใน
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

สำนักปลดั 

18 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพสมาชิกชมรมรวม
พลังแผ่นดินท้องถิ่น
สามัคค ี
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพชมรมให้มี
ความพร้อมในการ
ทำงานเพื่อชุมชน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความ
พึงพอใจ           
ไม่น้อยกว่า 
70 % 

สมาชิกมีศักยภาพ
และมีความพร้อมใน
การทำงานมากขึ้น 

สำนักปลดั 

19 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้าน พ.ร.บ. กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปไดร้ับความรู้ใน
กฎหมายเบื้องต้น  
และสามารถนำมาใช้
ได้ในชีวิตประจำวัน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความ
พึงพอใจ           
ไม่น้อยกว่า 
70 % 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับความรู้ใน
กฎหมายเบื้องต้น  
และสามารถนำมาใช้
ได้ในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ติดตั้งกล้อง CCTVประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและป้องกัน
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV        
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สำนักปลดั 

21 ปรับปรุงต่อเติมทาสีอาคาร
สำนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแชะ 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ดำเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ท่ี
ทำการองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

    500,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

การบริหารและ
การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน 

22 โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ประจำสำนักงาน   
 

เพื่อพัฒนางานด้าน
การให้บริการแก่
ประชาชน 

สามารถบริการ
ประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ทุกส่วน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการจดัซื้อถังขยะหรือ
จัดหาถังขยะประจำบ้าน 
 
 
 

เพื่อใช้ในการรองรับ
ขยะภายในหมู่บ้าน 
และปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สูง 93 ซม. 
ความกว้าง
โดยประมาณ 
60 ซม. 

   400,000 400,000 จำนวน 
500 ใบ 

สามารถลดปญัหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านได ้

สำนักปลดั 

24 โครงการจดัซื้อรถขยะ หรือ
จัดหารถขยะ 
 
 
 
 

เพื่อใช้ในการขน
ย้ายขยะภายใน
หมู่บ้านและปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อปริมาตร
กระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 6,000 
ซีซีแบบอัดท้าย 
 

  2,300,000 2,300,000  จำนวน 
1 คัน 

สามารถลดปญัหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านได ้

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 108 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการติดตาม และ
จัดเก็บภาษีกับผู้ค้าง
ชำระภาษ ี

เพื่อติดตามและ
จัดเก็บภาษกีับผู้
ค้างชำระภาษ ี

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

สามารถทราบและ
ติดตามผู้ชำระภาษี
ภายในตำบลได ้
 

กองคลัง 

26 โครงการจดัทำแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนตำบลแชะ 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดเก็บ
รายได้ให้ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

จัดทำแผนที่
ภาษีภายใน
ตำบลแชะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับความ
พึงพอใจ 
80% 

สามารถทราบและ
ติดตามผู้ชำระภาษี
ภายในตำบลได ้
 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในหมู่บ้าน
หรือชุมชน   
 

เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาเรื่องยา
เสพติดในหมู่บ้าน 
และชุมชน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ลดปัญหาเรื่องยา
เสพติดในหมู่บ้าน 
และชุมชน 

สำนักปลดั 

2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
นักเรียน 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษภัยของ
ยาเสพตดิ 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 
 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษภัย
ของยาเสพติด 

สำนักปลดั 

3 โครงการแก้ปญัหายาเสพตดิ
TO BE NUMBER ONE 
 

เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 
 

สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชนได ้

สำนักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและจดั
กิจกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชนได ้

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการจัดการ
นโยบาย 5 รั้วด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติด 

เยาวชนหรือ
ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

มีการจัดการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดตาม 

สำนักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกนัและปราบ
ปราบอาชญากรรม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

7 โครงการความปลอดภัยใน
ชุมชนโดยการบรูณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการ
ตั้งจุดสกดัเพื่อเฝา้ระวังภยั 
 

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชุมชนโดย
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 
อบายมุขยาเสพติด และผู้มี
อิทธิพล 

เพื่อป้องกัน และ
ปราบปรามการเกดิ
อาชญากรรม
อบายมุข ยาเสพติด 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ไม่เกดิปัญหาเกี่ยวกับ
การเกิดอาชญากรรม 
อบายมุขยาเสพติด  

สำนักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

อปพร. 
ในตำบลแชะ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ชุมชนมีความเข้มแข้ง 
และสามารถเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย 

สำนักปลดั 

10 โครงการฝึกอบรม และศึกษา
ดูงาน อปพร. 
 
 

เพื่อให้ อปพร. มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

อปพร. 
ในตำบลแชะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฯมีการเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

11 โครงการสวัสดิการ อปพร.
อบต.แชะ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
สวัสดิการ อปพร.
อบต.แชะ 

อปพร. 
ในตำบลแชะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
สวัสดิการของ อปพร. 
อบต.แชะ 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการประชาร่วมใจ
ป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ

 

เพื่อรณรงค์ลด
อุบัติเหตุจราจร 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

สำนักปลดั 

13 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
 

เพื่อรณรงค์
รักษาการเกดิ
อุบัติเหตุจราจร 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำ
จืด 
 
 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้ำจืด และเพิม่
จำนวนพันธุ์ปลาใน
ระบบนิเวศ 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถเพิ่มและ
ขยายพันธุ์ปลาได ้

สำนักปลดั 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

เพื่อสนับสนุนการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

มีต้นไม้ในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

3 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถส่งเสริม 
สนบัสนุนการดูแล
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลดั 

4 โครงการ อบต.ร่วมใจลดใช้
พลังงาน 

เพื่อประหยดั
พลังงานลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านน้ำ 
และไฟฟ้า 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาต ิ

เพื่อเพ่ิมปริมาณและ
ชนิดพันธ์ุปลาให้ดำรง
อยู่ในแหล่งน้ำ
ธรรมชาต ิ
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90 % 

มีจำนวนชนิดพันธ์ุ
ปลาในแหล่งน้ำเพิม่
มากขึ้น 

สำนักปลดั 

6 โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 

เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 90 % 

ดิน สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

สำนักปลดั 

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากระราชดำร ิ

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและทำให้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไดต้ระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อปลูกจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักปลดั 

9 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

ประชาชนใน
ตำบลแชะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้รับความพึง
พอใจ 80 % 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สภาพแวดล้อม 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตำบลแชะ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แกผู่้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุใน
ตำบลแชะ 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 11 หมู่บ้าน ผู้สูงอายไุด้รับ
การช่วยเหลือ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการตำบลแชะ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ให้แกผู่้พิการ 

ผู้พิการใน
ตำบลแชะ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 11 หมู่บ้าน ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แกผู่้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลแชะ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 11 หมู่บ้าน ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่ องมื อ  เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 2 หลังได้รับ
มาตรฐาน (มอก.) 

 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อบต.แชะ 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 
2 บาน จำนวน 2 หลัง
ได้รับมาตรฐาน (มอก.) 
  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.แชะ 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)
จำนวน 2 เครื่อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.แชะ 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 
 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 อบต.แชะ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 2 หลังได้รับ
มาตรฐาน (มอก.) 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อบต.แชะ 

6 อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 
2 บาน จำนวน 2 หลัง 
ได้รับมาตรฐาน (มอก. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.แชะ 

7 อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)
จำนวน 2 เครื่อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.แชะ 

8 อุตสาหกรรม และการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 
 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 อบต.แชะ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 2 หลังได้รับ
มาตรฐาน (มอก.) 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อบต.แชะ 

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 
2 บาน จำนวน 2 หลัง 
ได้รับมาตรฐาน (มอก. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.แชะ 

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)
จำนวน 2 เครื่อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.แชะ 

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 
 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 อบต.แชะ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 2 หลังได้รับ
มาตรฐาน (มอก.) 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อบต.แชะ 

14 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 
2 บาน จำนวน 2 หลัง 
ได้รับมาตรฐาน (มอก.) 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.แชะ 

15 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)
จำนวน 2 เครื่อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.แชะ 

16 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว 
แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 
 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 อบต.แชะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดอน
กรูด หมู่ที่ 1 ตำบล
แชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ 
หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ 
อำเภอครบรุี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,025 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2      
(คุ้ม 9) ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม
บ้านโคกสะอาด หมู่ 3 
ตำบลมาบตะโกเอน 
อำเภอครบรุี     
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

     ช่วงที่ 1           
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
      ช่วงที่ 2 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนอง
รัง หมู่ท่ี 2 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี            
เชื่อมบ้านโคกแขวน  
หมู่ที ่5 ตำบลเฉลียง              
อำเภอครบรุี                    
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 384 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหนองรัง ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม      
หมู่ที่ 2 บ้านสระมะค่า     
ตำบลหนองไม้ไผ่ 
อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,650 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองรัง 
ตำบลแชะ อำเภอ     
ครบุรี เช่ือม หมู่ท่ี 3
บ้านโคกสะอาด ตำบล
มาบตะโกเอน
อำเภอครบรุี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองรัง 
เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกแขวน ตำบล
เฉลียง อำเภอครบุรี  
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ไหล่ถนนข้างละ 
0.50 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านแชะ ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม 
หมู่ที่ 3 บ้านนาราก 
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี         
จังหวัด นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านแชะ อำเภอครบรุี 
เขต อบต. แชะ เชื่อม
ชุมชน หมู่ 3 เขต
เทศบาลตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านแชะ ตำบลแชะ
อำเภอครบรุี เชื่อม    
หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 
ตำบลทุ่งอรณุ      
อำเภอโชคชัย              
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,514  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
(ซอยแยก 1)บ้านแชะ 
อำเภอครบรุี เขต อบต.
แชะ เชื่อมชุมชนหมู่ 3 
เขตเทศบาล  ตำบลแชะ           
อำเภอครบรุี                 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3          
บ้านแชะ ตำบลแชะ              
อำเภอครบรุี เชื่อม
ตำบลอรพมิพ์  
อำเภอครบรุี          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 18,000         
ตารางเมตร 
 

 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านแชะ 
หมู่ที่ 3 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อมบ้าน
นาราก หมู่ที่ 3 ตำบล
อรพิมพ์อำเภอครบุรี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 
(สายหลังวัด) บ้านแชะ 
อำเภอครบรุี เขต อบต.
แชะ เชื่อมชุมชน หมู่ 3 
เขตเทศบาล  ตำบลแชะ            
อำเภอครบรุี         
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านแชะ อำเภอครบรุี 
เขต อบต.แชะ เช่ือม 
ชุมชน หมู่ 4           
เขตเทศบาลตำบลแชะ
อำเภอครบรุี       
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5          
บ้านโนนมะขามป้อม 
(สายกลางบ้าน)          
ตำบลแชะ เชื่อมหมู่ที่ 3        
บ้านโคกสะอาด       
ตำบลมาบตะโกเอน 
อำเภอครบรุี               
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5    
บ้านโนนมะขามป้อม 
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านสระ
มะค่า ตำบลหนองไมไ้ผ่           
อำเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5          
บ้านโนนมะขามป้อม         
(สายสระน้ำ) ตำบลแชะ 
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านสระ
มะค่า ตำบลหนองไมไ้ผ่ 
อำเภอหนองบุญมาก                      
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5     
บ้านโนนมะขามป้อม
ตำบลแชะ อำเภอครบรุี 
เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ 
ตำบลบ้านใหม่        
อำเภอครบรุี           
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านขาคีม ตำบลแชะ
อำเภอครบรุี เชื่อม
บ้านดะแลง หมู่ 11 
ตำบลทุ่งอรณุ        
อำเภอโชคชัย         
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 7 
บ้านพนาหนองหิน 
ตำบลแชะ อำเภอ   
ครบุรี เชื่อมหมู่ที่ 11 
บ้านดะแลง ตำบลทุ่ง
อรุณ อำเภอโชคชัย          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านถนนกลาง ตำบล
แชะ เชื่อมหมู่ที่ 4 
เขตเทศบาลตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี            
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านถนนกลาง (สนาม
ชนไก่) เขต อบต.แชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม 
ชุมชนหมู่ 9             
เขตเทศบาลตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี   
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านถนนกลาง ตำบล 
แชะ อำเภอครบุรี 
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านใหม่ อำเภอครบรุี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 908 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองมะค่า  
(สายอ่างหนองหิน) 
ตำบลแชะ อำเภอ     
ครบุรี เช่ีอมหมู่ที่ 1 
บ้านอรพิมพ์ ตำบล 
อรพิมพ์ อำเภอครบรุี 
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองมะค่า  (สายป่าช้า) 
ตำบลแชะ อำเภอครบรุี 
เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านอรพิมพ์ 
ตำบลอรพมิพ ์      
อำเภอครบรุี           
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9      
บ้านหนองมะค่า        
(สายหอมกรุ่น) ตำบลแชะ 
เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านอรพิมพ์ 
ตำบลอรพมิพ์        
อำเภอครบรุี        
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 650 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านดอนสง่างาม       
ตำบลแชะ (วัดโบสถ์) 
อำเภอครบรุี เชื่อมหมู่ที่ 1 
บ้านอรพิมพ์ ตำบลอร
พิมพ์ อำเภอครบุรี                   
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10  
บ้านดอนสง่างาม ตำบล
แชะ อำเภอครบุรี เชื่อม
หมู่ที่ 1 บ้านอรพิมพ์ 
ตำบลอรพมิพ์        
อำเภอครบรุี            
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโนนทอง (สายบ้าน
นายประจวบ คล้องขยัน 
ตำบลแชะ เชื่อมหมู่ 8 
บ้านหนองสะแก ตำบล
บ้านใหม่ อำเภอครบรุี            
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 910 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโนนทอง ตำบลแชะ 
เชื่อมหมู่ 8 บ้านหนอง
สะแก ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอครบรุี         
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโนนทอง (สาย
กลาง) ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม       
หมู่ 9 บ้านใหม่ ตำบล
บ้านใหม่ อำเภอครบรุ ี
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 650 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11  
บ้านโนนทอง ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม     
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
สะแก ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอครบรุี  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

4,000,000 4,000,000 
 
 
 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 
ตำบลแชะ เชื่อมบ้าน
อรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี         
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

34 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านดอนกรูด             
(ซับไทร) หมู่ที่ 1
ตำบลแชะ เชื่อมบ้าน
อรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี     
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 2 
ตำบลแชะ อำเภอ       
ครบุรี เช่ือมบ้านสระ
มะค่า หมู่ที่ 2     
ตำบลหนองไม้ไผ่ 
อำเภอหนองบุญมาก      
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน     
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

36 ก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 3 บ้านแชะ 
ตำบลแชะ อำเภอ     
ครบุรี เชื่อมหมู่ที่ 3 
บ้านนาราก        
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี       
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายดง บ้านโนน
มะขามป้อม หมู่ที่ 5
ตำบลแชะ อำเภอ           
ครบุรี เช่ือมตำบล
หนองไม้ไผ่ อำเภอ
หนองบุญมาก    
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน     
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

38 ก่อสร้างถนนหินคลุก
แยกวัดด่านมะม่วง
บ้านโนนมะขามป้อม 
หมู่ที่ 5 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม 
ตำบลหนองไม้ไผ่
อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านขาคีมหมู่ที่ 6 
ตำบลแชะ เชื่อมบ้าน
อรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตำบลอรพมิพ์
อำเภอครบรุี         
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน     
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

40 ก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 6 บ้านขาคีม   
ตำบลแชะ อำเภอ    
ครบุรี เชื่อม หมู่ที่ 11 
บ้านดะแลง ตำบล    
ทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านพนาหนองหิน  
หมู่ที่ 7 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม
ตำบลทุ่งอรณุ      
อำเภอโชคชัย               
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน     
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

42 ก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 8 บ้านถนน
กลาง (สายเหมือง
ชลประทาน) ตำบล
แชะ อำเภอครบุรี
เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบล  
อรพิมพ์ อำเภอครบรุ ี
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองมะค่า  
(สายดง) หมู่ที่ 9 
ตำบลแชะ เชื่อมหมู่ที่ 
11 บ้านดะแลง  
ตำบลทุ่งอรณุ   
อำเภอโชคชัย       
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน     
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 10 บ้านดอน
สง่างาม ตำบลแชะ 
เชื่อมตำบลอรพิมพ์ 
อำเภอครบรุี      
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกส์คอนกรีต 
หมู่ 4 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อมเขต
เทศบาลตำบลแชะ 
อบต. บ้านใหม่       
หมู่ 4 อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้

ถนนในการ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกส์คอนกรีต       
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้
ถนนในการ

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

46 โครงการก่อสร้าง       
และตดิตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
(ระบบโซลารเ์ซลล์) 
หมู่ 7 บ้านพนาหนอง
หิน เชื่อมกับตำบล          
อรพิมพ์ อำเภอครบรุี          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชน      

มีไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
(ระบบโซลาร์

เซลล์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น ประชาชน          
มีไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการอุดหนุนไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค อำเภอครบุรี 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า         
แรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านโนนทอง หมู่ 11 
ตำบลแชะ เชื่อมบ้าน
หนองสะแก หมู่ท่ี 8 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ  
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้
ประชาชน      

มีไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค
1,150 เมตร 

1,000,000 1,000,000 
 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 ท้องถิ่น ประชาชน          
มีไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ อย่างย้ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 1 ยุทศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
คลองซับไทร หมู่ที่ 1 
บ้านดอนกรูด ตำบล
แชะ เชื่อม หมู่ที่ 1 
บ้านอรพิมพ์ ตำบล  
อรพิมพ์ อำเภอครบรุ ี
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อป้องกัน      
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
คลองซับไทร 
ขนาดกว้าง      
12 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

2 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองรัง
ตำบลแชะ อำเภอ    
ครบุรี เชื่อมหมู่ที่ 4 
บ้านบุยายแลบ    
ตำบลมาบตะโกเอน 
อำเภอครบรุี          
จงัหวัดนครราชสีมา 

เพื่อป้องกัน      
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด         
กว้าง 6 เมตร         
ยาว 12 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 ท้องถิ่น สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ อย่างย้ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 1 ยุทศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ขุดลอกคลองสะแก
บ้านหนองรัง หมู่ 2  
ตำบลแชะ เชื่อม       
หมู่ที่ 4 บ้านบุยาย
แลบ ตำบลมาบตะโก
เอน อำเภอครบรุี    
จงัวหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

ขุดลอกคลอง
สะแก 

ขนาดกว้าง  
15 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

4 ขุดลอกคลองซับไทร
หมู่ 1 บ้านดอนกรูด 
ตำบลแชะ อำเภอ    
ครบุรี เช่ือมบ้าน     
อรพิมพ์ หมู่ 1 ตำบล
อรพิมพ์ อำเภอครบรุี
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

คลองมีขนาด
ความกว้างไม่น้อย
กว่า 8.00 เมตร

ความยาว  
5,000 เมตร   
ลึกไม่น้อยกว่า 
3.00 เมตร   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ อย่างย้ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 1 ยุทศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ขุดลอกคลองควาย 
หมู่ที่ 3 บ้านแชะ 
ตำบลแชะ             
อำเภอครบรุี เชื่อม
บ้านนาราก หมู่ 3 
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี          
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

คลองมีขนาด
ความกว้าง            
ไม่น้อยกว่า  
8.00 เมตร 
ความยาว  

1,200 เมตร  
ลึกไม่น้อย  

3.00 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

6 โครงการขุดลอกคลอง
โกรกข้ีหนู (ตอนบน)
บ้านโนนมะขามป้อม 
หมู่ที่ 5 ตำบลแชะ 
เชื่อมชุมชนเขต
เทศบาลตำบลแชะ 
หมู่ที่ 3 อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

 คลองขนาด            
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ                                                                                 หน้า 148 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ อย่างย้ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 1 ยุทศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลอง
โกรกข้ีหนู (ตอนล่าง) 
บ้านโนนมะขามป้อม 
หมู่ที่ 5 ตำบลแชะ 
เชื่อมชุมชนเขต
เทศบาลตำบลแชะ 
หมู่ที่ 3 อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

คลองขนาด        
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง
ท่าหว้า บ้านแชะ หมู่
ที่ 3 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม
บ้านนาราก หมู่ที่ 3 
ตำบลอรพมิพ์ 
อำเภอครบรุี         
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

คลองขนาด     
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 4,100 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ อย่างย้ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะที่ 1 ยุทศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกคลอง
ลำแชะ บ้านแชะ หมู่ที ่
3 ตำบลแชะ 
อำเภอครบรุี เชื่อม
บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบล
จระเข้หิน อำเภอ     
ครบุรี จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน้ำเดมิให้
สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

คลองขนาด           
กว้าง 7 เมตรr 

ยาว 3,450 เมตร 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ท้องถิ่น สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งได้ 

อบต.แชะ 
อ.ครบุร ี

จ.นครราชสีมา 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตาม และประเมินผล 

 

1. การติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบ           
ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 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 
 (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์ และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน    
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับ        
ที่ 12 5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
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  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ 15 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  (4) วิสัยทัศน์ (5) 
  (5) กลยุทธ์ (5) 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  (8) แผนงาน (5) 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  (10) ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
 

2. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะใช้การติดตาม และประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ              
และคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตาม และประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์  
ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสำหรับติดตาม และประเมินผลเชิงปริมาณ         
และคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
         (10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้
เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก และบางเรื่องอาจ
ทำไม่ได ้
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 
  ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานการณ์ด้านการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น 
  ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน        
ที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
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