
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 



 

ค าน า 
 

เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีอ านาจและหนาที่ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือ
ใชเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในชวงของแผนนั้น   

ดังนั้น  เพื่อใหการด าเนินการใหเป็นไปตามกฎหมายดังกลาว  องค์การบริหารสวนต าบลละ
ลมใหมพัฒนา  จึงตองด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใชเป็นแนวทางใน
การบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  กอใหเกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนาได   
  องค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนา  จึงหวังเป็นอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 
 
 
 

องค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนา 
 
 
(ลงชื่อ) .......................... ......................................ผู้อนุมัติ 
                  (นายน า  ปลอดกระโทก) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
     วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน                    ๑ - ๑๒ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น             ๑๓ - ๔๖ 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)      ๔๙ - ๕๑ 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)     ๕๒ - 

๑๖๓ 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑๖๔ - 

๑๖๖ 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     ๑๖๗ - 

๑๗๔                
สวนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล                        ๑๗๕ - 
๑๘๘ 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

*********************************** 
 

 

 

 

 

 

  



 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานอมูลพ้ืนฐาน  

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ต าบลละลมใหม่พัฒนา  ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   หมู่ที่ ๑ บ้านละลม  หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่  

  หมู่ที่ ๒ บ้านละลม  หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย    
  หมู่ที่ ๓ บ้านละลม  หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง  

หมู่ที่ ๔ บ้านละลม  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง  
  หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก    หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน  
  หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย  หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
              ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๐๓  หมู่  ๓  ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๖  -  โทรสาร   ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๕ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ต าบลละลมใหมพัฒนาเป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอนพื้นที่สวนใหญเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 

ต าบลละลมใหมพัฒนา มีพ้ืนที่ประมาณ  52.1  ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ  34,814  ไร  โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมูบาน  12  หมูบาน มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 องค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนา  ตั้งอยูเลขที่  103  หมูที่ 3  บานละลม     
ต าบลละลมใหมพัฒนา   อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา    

 ทิศเหนือ ติดตอกับต าบลทาจะหลุง    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต  ติดตอกับต าบลโชคชัยและต าบลทาเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับต าบลดานเกวียน,ต าบลทาอาง อ าเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา                          
 ทิศตะวันออก ติดตอกับต าบลทาจะหลุง  อ าเภอโชคชัย , ต าบลลุงเขวา และ 
   ต าบลแหลมทอง  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชืน้ อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูรอน  ขึ้นได จะมี
อุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกดิ“ฝน
ทิ้งช่วง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตลุาคมนานราว  
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดจูากฤดูฝนเปน็ฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟูาคะนอง 

 
 
 
 



 
 

 -๒- 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดนิร่วนปนทราย  ดนิเหนียว และดนิดาน  ในพืน้ที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

การใช้ที่ดินในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) 
1 ละลม 914 7 กุดจอกใหญ 2,328 
2 ละลม 4,616 8 คลองกระชาย 1,978 
3 ละลม 3,130 9 คลองยาง 3,000 
4 ละลม 1,685 10 หนองชุมแสง 3,150 
5 สระตะหมก 3,130 11 หนองผักหวาน 2,098 
6 กุดจอกนอย 3,156 12 โคกพลวง 2,328 

 
 

  -  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อที่ประมาณ  2,075  ไร หรือรอยละ 5.96  ของเนื้อที่
ต าบลซึ่งประกอบไปดวยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 

  -  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 29,318  ไร  หรือรอยละ  84.22  ของเนื้อที่ต าบลที่
ส าคัญพอสรุปไดดังนี้ 

  -  นาขาว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร  หรือรอยละ  39.57  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  ออย  มีเนื้อที่ประมาณ  1,946  ไร  หรือรอยละ  5.59  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  มันส าปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร  หรือรอยละ  29.16  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อที่ประมาณ  3,360  ไร  หรือรอยละ 9.65  ของเนื้อท่ีต าบล 
  -  ไมผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร  หรือรอยละ  0.05  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ  26  ไร  หรือรอยละ  0.07  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  พ้ืนที่ปุาไม  มีเนื้อที่ประมาณ  1,271  ไร  หรือรอยละ  3.65  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นปุา

สมบูรณ์และปุาเสื่อมโทรม 
  -  พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร  หรือรอยละ  2.14  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งประกอบไป

ดวยแหลงน้ าธรรมชาติและแหลงน้ าที่สรางขึ้นเอง 
  -  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร  หรือรอยละ  4.03  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็น
ไมละเมาะและพ้ืนที่ลุม   



-๓- 
‘ ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน

(ระบุ) 
๑ สระน้ าสาธารณประโยชน์ ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๐-๓-๐๗ นม ๓๕๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหม่พัฒนา ๔๐-๓-๑๔ นม ๒๔๑๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๓ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๑๒-๓-๘๒ นม.๓๕๕๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๐-๐-๓๐ นม.๓๕๔๙ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ศาลตาปู ุ
๕ กระทรวงมหาดไทย ๘,๙ ละลมใหม่พัฒนา ๗๘-๐-๒๑ นม.๓๕๓๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ท าเลเลี้ยงสตัว์ 
๖ กระทรวงมหาดไทย  ๘,๙ ละลมใหม่พัฒนา ๑๐๔-๑-๓๘ นม.๓๖๑๖ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ท าเลเลี้ยงสตัว์ 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๔-๓-๙๙ นม.๓๕๓๖ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ปุาช้า 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๓-๒-๖๙ นม ๓๕๔๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๒-๐๓ นม ๓๕๕๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 

๑๐ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๒-๗๗ นม ๓๕๔๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 
๑๑ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหม่พัฒนา ๒-๙-๑๙ นม ๓๕๘๘ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 
๑๒ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหม่พัฒนา ๓-๓-๕๒ นม ๓๖๐๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๓ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๑-๘๐ นม ๑๔๗๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองขุนเพชร 
๑๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๔๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวง 
๑๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองน้ า

สาธารณประโยชน์ 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองหัวช้าง 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ปุาช้า 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ปุาช้า 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๙๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 



 
-๔- 

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ล าดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน

(ระบุ) 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ ว่างเปล่า /   ปุาช้า 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๗๐๗ ว่างเปล่า /   ปุาช้า 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓-๒-๙๑ นม ๓๕๓๕ ว่างเปล่า /   หนองส านัก แปลง๒ 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๐๔ นม ๓๕๔๐ ว่างเปล่า /   ที่สาธารณประโยชน ์
๒๖ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๕-๐-๘ นม ๑๕๖๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองสาธารณะ 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๒-๒๗ นม ๒๗๔๕ ราชการใช้  /  ร.ร.บ้านกดุจอกน้อย 
๒๙ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๑-๘๐ นม ๑๔๗๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองขุนเพชร 
๓๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองหัวช้าง 
๓๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑๓-๒-๕๕ นม ๒๔๐๗ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองช่องแมว 
๓๒ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวง 
๓๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๔๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ าสาธารณประโยชน์ 
๓๔ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒-๐-๗๗ นม ๒๐๗๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ตาปูุสาธารณประโยชน์ 
๓๕ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๐-๐๖ นม ๒๐๘๙ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ปุาช้าสาธารณประโยชน์ 
๓๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองสาธารณประโยชน ์
๓๗ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๘-๓-๐ นม ๒๙๘๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองเรือสาธารณประโยชน ์

๓๘ กระทรวงการคลัง ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๐-๐-๙๗ นม ๓๕๔๘ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ศาลตาปูุสาธารณประโยชน ์

๓๙ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗๖-๓-๐ นม ๒๐๗๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๑ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๔๓-๒-๒ นม ๑๕๖๖ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๒๕-๓-๐๙ นม ๓๕๓๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวงสาธารณประโยชน ์

๔๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๑-๑๕ นม ๑๕๖๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ปุาช้าบ้านสระตะหมก 



-๕- 
 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ๑  สาย  ได้แก่   
       ๑.ล าละลม   หมู่ที่  ๑,๔ 
  -อ่างเก็บน้ าห้วยทราย 
  -สระน้ า  ๑๘  แห่ง   
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   - แห่ง -  ประปาหมู่บ้าน  ๘   แห่ง 
  -  บ่อน้ าบาดาล   ๒ แห่ง -  บ่อน้ าตืน้  - แห่ง  

-  ท านบ   - แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
 ลักษณะของพื้นทีปุ่าไม้ของต าบลละลมใหม่พัฒนา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพื้นทีปุ่าสาธารณะประโยชน์ ของ

หมู่บ้าน  จะเป็นตน้ไม้จ าพวกยนืต้น เชน่ ต้นพลวง  ตน้เต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอื่นๆ ผสมกันไป แต่มีปริมาณลดน้อยลงมาก 
และส่วนมากจะอยู่ในพืน้ที่ หมูท่ี่ ๕,๖,๑๒  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกปาุเปน็ประจ าทกุปีเพื่อเพิ่มจ านวนพืน้ที่ปาุใน
ชุมชน 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  เขตปกครอง     รวม 12 หมูบาน คือ 
 หมูที่ 1 บานละลม    ผูปกครอง นายมนัสชัย ปลองกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 2 บานละลม    ผูปกครอง นายสมชาย เตยกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 3 บานละลม    ผูปกครอง นายจรัญ เทพกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 4 บานละลม    ผูปกครอง นายกฤตเมทต นอมกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 5 บานสระตะหมก    ผูปกครอง นายสัญญา แปะกระโทก ก านัน 
 หมูที่ 6 บานกุดจอกนอย    ผูปกครอง นายถาวร ฝุายกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 7 บานกุดจอกใหญ    ผูปกครอง นายจรูญ   ปุูมกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 8 บานคลองกระชาย    ผูปกครอง   นางสงา  นิดกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 9 บานคลองยาง    ผูปกครอง นายกุหลาบ แนะกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูที่ 10 บานหนองชุมแสง   ผูปกครอง นายวิชาติ    ปฺุกทะเล  ผูใหญบาน 
 หมูที่ 11 บานหนองผักหวาน  ผูปกครอง นายบุญสืบ หาดทะเล ผูใหญบาน 
 หมูที่ 12 บานโคกพลวง    ผูปกครอง   นายบรรพต       หมวกเสนา ผูใหญบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทัง้สิน้  ๔,๙๒๗  คน   
- ผู้มาใช้สทิธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ครั้งลา่สุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕   จ านวน  ๔,๕๑๙  คน  คิดเป็น   ๙๑.๗๒  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    -  บัตรดี    จ านวน          ๔,๓๘๖   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน             ๑๑๑   บัตร  

-  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน             ๒๒    บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

   -  บัตรดี    จ านวน          ๔,๔๓๒   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน               ๗๔    บัตร 
   -  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน   ๑๓    บัตร  

ปี หมู่ที่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้มาใชส้ิทธิ์เลือกตั้ง 

๒๕๕๕ หมู่ที่  ๑ 
หมู่ที่  ๒ 
หมู่ที่  ๓ 
หมู่ที่  ๔ 
หมู่ที่  ๕ 
หมู่ที่  ๖ 
หมู่ที่  ๗ 
หมู่ที่  ๘ 
หมู่ที่  ๙ 

หมู่ที่  ๑๐ 
หมู่ที่  ๑๑ 
หมู่ที่  ๑๒ 

๕๑๐ 
๔๙๙ 
๔๔๔ 
๓๒๑ 
๓๓๔ 
๕๑๕ 
๔๑๙ 
๒๒๒ 
๒๘๔ 
๔๗๕ 
๓๗๑ 
๕๓๓ 

๔๕๔ 
๔๗๒ 
๔๑๒ 
๓๐๔ 
๓๑๑ 
๔๕๖ 
๓๘๕ 
๑๙๙ 
๒๕๗ 
๔๕๗ 
๓๔๐ 
๔๗๕ 

รวมทั้งหมด ๔,๙๒๗ ๔,๕๑๙ 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.ละลมใหม่พัฒนา มาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
๓.  ด้านประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ละลม ๓๕๖ ๓๓๕ ๓๕๒ ๓๒๙ ๓๕๒ ๓๒๔ 
2 ละลม ๒๙๗ ๓๒๘ ๓๐๓ ๓๒๙ ๓๐๘ ๓๓๑ 
3 ละลม ๒๘๓ ๓๑๑ ๒๙๔ ๓๑๐ ๒๙๐ ๓๑๑ 
4 ละลม ๒๑๙ ๒๒๓ ๒๒๒ ๒๒๘ ๒๒๐ ๒๒๕ 
5 สระตะหมก ๒๑๔ ๒๓๕ ๒๑๒ ๒๔๑ ๒๑๐ ๒๓๗ 
6 กุดจอกน้อย ๓๕๘ ๓๔๙ ๓๖๒ ๓๕๔ ๓๖๔ ๓๕๓ 
๗ กุดจอกใหญ ่ ๒๕๗ ๒๘๓ ๒๖๒ ๒๘๘ ๒๖๔ ๒๘๘ 
๘ คลองกระชาย ๑๔๓ ๑๔๖ ๑๓๘ ๑๔๖ ๑๓๙ ๑๔๘ 
๙ คลองยาง ๑๙๓ ๑๙๐ ๑๙๒ ๑๘๖ ๑๙๗ ๑๘๙ 

๑๐ หนองชุมแสง ๓๑๐ ๓๒๓ ๓๑๒ ๓๑๗ ๓๑๑ ๓๒๐ 
๑๑  หนองผักหวาน ๒๓๘ ๒๔๕ ๒๓๔ ๒๔๘ ๒๓๖ ๒๔๗ 
๑๒ โคกพลวง ๓๔๘ ๓๙๕ ๓๔๙ ๓๙๗ ๓๔๓ ๓๙๙ 

รวม 
๓,๒๑๖ ๓,๓๖๓ ๓,๒๓๒ ๓,๓๗๓ ๓,๒๓๔ ๓,๓๗๒ 

๖,๕๗๙ ๖,๖๐๕ ๖,๖๐๖ 

 

ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือนขององค์การบรหิารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี) 
พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

1 ละลม ๑๘๘ ๑๙๐ ๑๙๐ 
2 ละลม ๑๙๐ ๑๙๔ ๑๙๔ 
3 ละลม ๑๗๓ ๑๗๕ ๑๗๕ 
4 ละลม ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๐ 
5 สระตะหมก ๑๒๓ ๑๒๕ ๑๒๖ 
6 กุดจอกนอย ๒๒๘ ๒๓๑ ๒๓๑ 
๗ กุดจอกใหญ ๑๕๙ ๑๖๒ ๑๖๓ 
๘ คลองกระชาย ๘๗ ๘๙ ๘๙ 
๙ คลองยาง ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๗ 

๑๐ หนองชุมแสง ๑๘๒ ๑๘๔ ๑๘๖ 
๑๑  หนองผักหวาน ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 
๑๒ โคกพลวง ๒๓๓ ๒๓๙ ๒๔๑ 

รวม ๑,๙๕๓ ๑,๙๘๑ ๑,๙๘๗ 

ประชากร   จ านวนประชากรของต าบลละลมใหมพัฒนา  ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีจ านวนทั้งสิ้น   6,๖๐๖   คน  จ าแนก
เป็นชาย  3,2๓๔  คน  หญิง   3,3๗๒  คน    และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,9๘7   ครัวเรือน  
ที่มาขอมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ   เดือนพฤษภาคม  25๖๒ 
 
 
 



-๘- 

 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

ชวงอายุต่ ากวา  18  ปี ๖๖๔ ๖๑๕ ๑,๒๗๙ 
จชวงอายุ  18  ปี  ถึง  60  ปี 2,1๔๑ 2,1๗๘ 4,3๒๐ 
ชวงอายุมากกวา  60  ปีขึ้นไป ๔๒๘ ๕๗๙ ๑,๐๐๗ 

รวม ๓,๒๓๓ ๓,๓๗๒ ๖,๖๐๖ 
ที่มาขอมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ   เดือนพฤษภาคม  25๖๒ 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน ๓  โรงเรียน  

๑.โรงเรียนบ้านละลม   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 
อนุบาลปีที่  ๓ ๑๘ ๑๓ ๓๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๖ ๑๕ ๓๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑๒ ๑๓ ๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๓ ๑๙ ๓๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๕ ๘ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๓ ๑๕ ๓๘ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๕ ๒๒๒ 
๒.โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย    

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๒ ๒ ๖ ๘ 
อนุบาลปีที่  ๓ ๕ ๔ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๒ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๕ ๓ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๖ ๕ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๓ ๒ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๔ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๘ ๕ ๑๓ 

รวม ๓๘ ๓๑ ๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

  ๓.โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๘ ๑๒ 
อนุบาลปีที่  ๓ ๑๓ ๙ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๖ ๘ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๙ ๘ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๙ ๘ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๒ ๗ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๙ ๙ ๑๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 

รวม ๗๓ ๖๗ ๑๔๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๓๗ ๔๕ ๘๒ 
รวม ๓๗ ๔๕ ๘๒ 

๔.๒ สาธารณสุข 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล   ๑  แห่ง  ได้แก ่
๑.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลละลม ตั้งอยู่ที่บา้นละลม หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี ้

๑.๑  นายส าริต    ดับกระโทก ผู้อ านวยการ รพ.สต.  
๑.๒  นางมาลิน ี  ภู่ศรี  พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
๑.๓  นางพิชญช์าพัฒน ์ ปรวัฒน์เมธา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
๑.๔  นางสาวอังศุมาริน ศรีช านาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
๑.๕  นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 
๑.๖  นางสาวภูมิรินทร ์ แตงกระโทก พนักงานธุรการ 
๑.๗  นางจ าลอง  แผ้วกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นางธัญญลักษณ ์ แตงกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑.๙  นางสาวนฤมล ศรีกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 

๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนบา้ง  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จ านวน ๑  แห่ง ที่คอยสอดส่อง
ดูแลเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
 -  สายตรวจต าบลละลมใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๓ 
 -  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  ๗๒  คน 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน  -  คน  แยกเป็น 

 -  ผู้ได้รับการบ าบัด (ศพส.อโชคชัย) จ านวน  -  คน 
 -  ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว  จ านวน  -  คน 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห ์
 ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลละลมใหมพัฒนา  ไดรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน   ๑,๐๕๗    คน 
 ผู้พิการ   ในต าบลละลมใหมพัฒนา  ไดรับเบี้ยยังชีพ จ านวน    2๒๘    คน 
 ผู้ป่วยเอดส์  ไดรับเบี้ยยังชีพ  ๓  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน   หญิง  2  คน  ไดรับเบี้ยยังชีพ 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมระหว่างต าบล 
-  การเดินทางจากอ าเภอเสนทางการเดินทางจากต าบลสูอ าเภอเป็นถนนลาดยางยาว  
   1 สาย  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

1. ถนนลาดยางเชื่อมตอกับต าบลดานเกวียน อ าเภอโชคชัย 
2. ถนนลาดยางเชื่อมตอกับต าบลทาจะหลุง  อ าเภอโชคชัย 
3. ถนนคอนกรีตเชื่อมตอกับต าบลทาอาง  อ าเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในต าบล 
   ๑.ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหวาง  บานละ
ลม  บานกุดจอกใหญ  บานกุดจอกนอย  บานคลองกระชาย  บานคลองยาง   บานโคกพลวง    
   ๒.ถนนภายในหมูบานเกือบทุกหมูบานเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคลุก 
 ๕.๒  การไฟฟูา 
  การขยายเขตไฟฟูา  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  ร้อยละ  ๙๘  เนื่องจากบางครัวเรือนอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนามีงบประมาณไม่เพียงพอที่ใช้ในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ประชาชนใช้ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์  
 ๕.๓  การประปา 

 ประชาชนในต าบลละลมใหม่พฒันา   ใช้บริการประปาหมู่บ้าน  โดยมีระบบประปาหมู่บา้น   ดังนี้ 
 ๑.ประปาบ้านละลม  ให้บริการ  ม.๑  ม.๒  ม.๓  ม.๔  และ ม.๑๐ 
 ๒.ประปาบ้านสระตะหมก  ให้บริการ  ม.๕ 
 ๓.ประปาบ้านกุดจอกน้อย  ให้บริการ  ม.๖  และ  ม.๑๑ 
 ๔.ประปาบ้านกุดจอกใหญ่  ให้บริการ  ม.๗  และ  ม.๑๒  
 ๕.ประปาบ้านโคกพลวง(บน)  ให้บริการ ม.๑๒ (โคกพลวงบน) 
 ๖.ประปาบ้านคลองกระชาย  ให้บริการ  ม.๘ 
 ๗.ประปาบ้านคลองยาง  ให้บริการ  ม.๙ 
 ๘.ประปาโกรกกัดลิ้น  ให้บริการ  ม.๙ (โกรกกัดลิ้น) 
 โดยครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณ  ร้อยละ ๙๘  ของครัวเรือนทั้งหมด 
๕.๔  โทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ส านักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๖ โทรสาร  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๕ 
 

 
 
 
 



-๑๑- 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ไม่มทีี่ท าการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตั้งอยู่ในพืน้ที่ 

มีที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกลท้ี่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์อ าเภอโชคชัย  ตั้งอยู่ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
1. อาชีพสวนใหญของคนในพ้ืนที่รอยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ท านา ท าไร  ท าสวน  

เลี้ยงสัตว์    ประชากรอีกรอยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เชน  คาขาย  รับราชการ  
และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 

๖.๒  การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหมพ่ัฒนาไม่มีการประมง)   
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการท าปศุสัตว์  คือ  เลี้ยงเป็ด   
       เลี้ยงหมู    เลี้ยงไก ่
๖.๔  การบริการ 

 -  ปั้มน้ ามัน, ปั๊มหลอด และก฿าซ            ๒      แหง   
 -  รานคา    ๖๔       แหง 
 -  รานเสริมสวย     ๔  แหง 

๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พัฒนาไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว)   
๖.๖  อุตสาหกรรม 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง -  โรงท าเครื่องปั้นดินเผา        ๓       แหง 
  -  โรงสีข้าว  ๑๐ แห่ง -  ฟาร์มไก ่         ๖      แห่ง 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั๊มน้ ามนั ปั้มหลอด  ๒   แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต์   ๒ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ ๕ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  มี   ๔  กลุ่ม  ดังนี ้
๑.  กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ ๑   
๒.  กลุ่มกระยาสาทร  หมู่  ๓ 
๓. กลุ่มแคปหมู  หมู่ที่ ๑๐ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
             รายไดเฉลี่ยตอคนตอปี ของประชากรในพ้ืนที่    33,000     บาท 

 ประชากรในต าบลละลมใหมพัฒนารอยละ  90   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ไดแก  ท าไร  ท านา 
ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุมจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลักปีละ  1-2 ครั้ง  โดยอาศัยน้ าจาก
ธรรมชาติ  ไดแก  น้ าฝนและล าน้ าที่ไหลผาน  ในพื้นที่ดอนนั้นจะท าไรมันส าปะหลัง  ไรออย  และยังมีการประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ไดแก  กลุมท าเครื่องปั้น  กลุมท าหินทราย  กลุมจักสาน  เป็นตน   สวนประชากร
รอยละ  10  ประกอบอาชีพ   คาขาย  รับราชการ   และเป็นลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

 ประชาชนในต าบลละลมใหม่พฒันา  จะนบัถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์บางส่วน โดยมศีาสนสถาน   
๕  แห่ง  คือ 
 ๑.  วัดละลม   ตั้งอยู่ที่บ้านละลม  หมู่ที่  ๑   

๒.   วัดกุดจอกน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่  ๖ 
๓.   วัดกุดจอกใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่  ๗   
๔.   ที่พักสงฆ์   ตั้งอยู่ที่บ้านสระตะหมก หมู่ที่ ๕ 
๕.   โบสถ์คริสต์   ตั้งอยูที่บานหนองชุมแสง  หมูที่  10 
๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจ าปี 

 ได้แก่      
 -  ประเพณีวันสงกรานต ์   ประมาณเดือน  เมษายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  ตลุาคม  พฤศจกิายน 

-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๒๕  ฝีพาย  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท์้าวสุรนาร ี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนาไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ท าเครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  กรองหญ้า  ไม้กวาด  การท าขนมไทย  ระหัดวิดน้ า   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
  ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  น้ าประปาหมู่บ้าน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  
๘.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มปีุาไม้เป็นพื้นทีปุ่าสาธารณะประโยชน์ 
๘.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ยู่ในพื้นที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา ที่เปน็แหล่งน้ า

ต้องได้รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน สว่นดา้นปุาไม้ก็ลดนอ้ยลงเนื่องจากการท าเกษตรกรรม จึงมีการด าเนินการปลูก
ปุาทดแทนในพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ของต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเป็นกรอบในการจัดท าแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเป็นพลังผลักดันรวมกันไปสูเปูาหมายดังกลาว โดยใหเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายวา
ดวยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เ พ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวน
ด าเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบดวย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
รางยุทธศาสตร์ชาติใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท ารางยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองน าไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นตนมาได

สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเป็นประเทศในกลุมบน
ของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทย
หลุดพนจากการเป็นประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ ากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปีในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษ
ที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟ้ืนตัว
ไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 

 



-๑๔- 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเป็นปัจจัยทาทายส าคัญตอ
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 
และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าใหประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาดานความยากจนยังคงเป็นประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให
ประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปัญหาความเหลื่อมล้ าอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปัญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง  ลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ 
มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเป็น
ประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีต าแหนงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ท าใหปัญหาดานเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบานยังคงเป็นความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความส าคัญกับ
ปัญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นทา
ทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการ
สรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูการแกปัญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการยายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมใชรัฐ อาทิ องค์การระหวางประเทศ และ
บรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตางๆ ทั้ง
ในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การคามนุษย ์และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ขอมูลขนาดใหญ หุนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ชวยท าใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 

 



-๑๕- 

แนวโนมส าคัญที่จ าเป็นตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะกอใหเกิด
โอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์วาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุ
ที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความทาทายส าคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจท าใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยดานการเปิดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนา
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะท าใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากร
ที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผูรับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยัง
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจท าใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าใหเกิดความเสี่ยง
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความตองการของมนุษย์ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมี
ความแตกตางกัน ท าใหการเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
บูรณาการจะไดรับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลง
ระหวางประเทศตางๆ ที่ส าคัญ เชน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการน าไป
ปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อ่ืนๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องค์ความรู เทคโนโลยีและสินคา
และบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ไดยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝูาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู
ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี  โครงสรางพ้ืนฐาน และ
องค์ความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ 



-๑๖- 

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ า  กอใหเกิดความเสี่ยงตอ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าใหเกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นตองมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยาง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นตองมีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวให
สามารถด าเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกา
ใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นตองมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมทั้งการให
ความส าคญักับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซ
มูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความส าคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร  
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใชพื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีตองมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถ
ใชจุดแข็งในเรื่องต าแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศใหเกิดประโยชน์ตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให
ความส าคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสราง
สัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ 
จ าเป็นตองค านึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปัจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจ าเป็นตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือใหเกิด
การปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให 



-๑๗- 

ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจ าเป็นตองก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในดานตางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชน์แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเป็นปึกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเขมแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง  ขณะเดียวกัน
ตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสราง
รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการคาอยางแนนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือใหเป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 



-๑๘- 

สอดคลองกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง
ประโยชน์สวนรวมอยางยั่งยืนและใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแกไขปัญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของ

ชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(๔) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 
 



-๑๙- 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สรางความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเป็นเมือง

ที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง

สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 ๑.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
 ๒.  คนไทยใหเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการไดแก มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสรางสรรค์มีความเคารพในความแตกตาง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม 
 ๓.  ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมท า 
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

๔.  มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
 ๕.  ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 
 
 



-๒๐- 

 เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒ 
๑.  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
     ๑)  คาดัชนีการพัฒนามนุษย์ไมต่ ากวา ๐.๘ คะแนน 
     ๒)  IQ  เฉลี่ยไมต่ ากวาเกณฑ์มาตรฐาน  ๑๐๐ 
     ๓)  รอยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ ากวาเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๔)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ ากวา ๕๐๐ 
     ๕)  สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
๒.  สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลงโดย 
     ๑)  รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ าสุดเพิ่มข้ึนไมต่ ากวารอยละ ๑๕/ป ี
     ๒)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ทีม่ีรายไดต่ าสุดเพิ่มข้ึน 
     ๓)  สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๗.๔ 
๓.  มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
     ๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ ากวารอยละ ๕ โดยมีรายไดตอหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
     ๒)  มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูในกลุม ๑ 

ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ ากวา ๓ ลานลานบาท 
     ๓)  เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทตอครัวเรือน 
     ๔)  พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร 
๔.  รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี

ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ าโดย 
     ๑)  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 
     ๒)  พ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ลานไร 
     ๓)  การปลอยก฿าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ ๗ 
๕.  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
     ๑)  ความขัดแยงทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
     ๒)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรานต่ ากวาอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความ

เสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร์ไมต่ ากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
๖.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
     ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

ของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 
     ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑  การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 
 ๑.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๑.๓  การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 ๑.๔  การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 
 



-๒๑- 

๑.๕  การหลอหลอมคนไทยใหมีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาคธุรกิจ
เพ่ือสังคม 
 ๑.๖  การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่ าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑  การใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแตมตอแกกลุมเปูาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายได
ต่ าสุด 
 ๒.๒  การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุมครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปูาหมายได 
 ๒.๓  การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก 

๒.๔  การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ตอกลุมคนที่มี 
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๕  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
 ๒.๖  การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้ งการจัดสรรทรัพยากรใหมี
การกระจายตัวอยางเป็นธรรม ตลอดจนการสรางปัจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
 ๒.๗  สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
 ๓.๒  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๔.๒  การบริหารจัดการน้ าเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
 ๔.๓  แกไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
 ๔.๔  สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๔.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปัญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 ๔.๖  สนับสนุนการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๗  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 ๔.๘  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  รักษาความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปูองกันประเทศ 
 ๕.๓  ปูองกันและแกไขปัญหาการกอการราย 
 ๕.๔  การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 



-๒๒- 

 ๕.๕  การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
 ๕.๖  การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 ๕.๗  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑  ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใสทันสมัย 
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
 ๖.๒  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๖.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริหารสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
 ๖.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๖.๕  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๖  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางพัฒนา 
 ๗.๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 

๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
 ๗.๓  การพัฒนาระบบดลจิสติกส์ 
 ๗.๔  การพัฒนาดานพลังงาน 
 ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๗.๖  การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ าประปา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑  เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน์ 
 ๘.๒  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑  การพัฒนาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ) 
        ๑)  เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
        ๒)  อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 
        ๓)  ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 
        ๔)  น้ าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        ๕)  ปุาไม ฟื้นฟูปุาไมใหอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ตนน้ า 
 ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
        จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนย์กลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 
 ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  การต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑๐.๑  เรงพัฒนาการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภาคใตความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
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 ๑๐.๒  การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 ๑๐.๓  การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิตการคา/
การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูการเป็นชาติการคา (Trading Nation) 
 ๑๐.๔  มุงเปิดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 ๑๐.๕  การสรางความเป็นหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๑๐.๖  บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ 
 ๑๐.๗  การเขารวมเป็นภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรค์เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหวางไทยและ
มหาอ านาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
 ๑๐.๘  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦

๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในต าแหนงศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณาเขตติดตอกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเป็นเสนกั้นพรมแดน และดานใต 
ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความ
ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเป็น ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช อยูบริเวณที่
ราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค 
ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเป็นบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง 
กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนที่แองโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร 
จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
ต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม ๑๕.๖๖ ลานไร 
หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใชประโยชน์อ่ืนๆ 26.02 ลาน
ไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาให
ดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร 



-๒๔- 

๑.๕.๒ แหลงน้ า มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย มีตนนาที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมนามูล มีความยาว
ประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมี
ลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลงนา
ธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพื้นที่ เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลง
นาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรตอชั่วโมง ที่ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพ
ของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ 
หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปุาไม ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเป็นรอยละ 
๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากวาคาเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนที่ปุาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ สวนใหญมีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว 

กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่อยูระหวางด าเนินการในภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง 

(ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-
หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวง
ระเบียงเศรษฐกจิ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือ 

รอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในชวง 
ปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ ากวาประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ ๐.54 โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ลานคน และ
จังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเป็นรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามล าดับ  
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๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลัง

แรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มี
ความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในปี 
๒๕๕5 เป็นรอยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอยละ 9.56 
ในป ี๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษาม ี๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็น 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ 
แหง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล  
323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปุาไมมีแนวโนมลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร 
คิดเป็นรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไมทั้งประเทศ ในชวงปี 2556-2560 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไมเพ่ือการเกษตรที่
เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไมตอพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปุามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปุาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8.8 
โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหมปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 
ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหมปุามากท่ีสุด โดยในระหวางปี ๒๕๕6-๒๕60 
เกิดไฟไหมปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแลง

ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในดานความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดานสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จา
เป็นจะตองแกไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู เทคโนโลยี 



-๒๖- 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค์ในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตได
อยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวย
ขับเคลื่อน โดยการใชประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม  อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตอ
การลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  

ลุมแมน้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแกปัญหาปัจจัยพื้นฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอาย ุใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ีพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา 

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ ากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปูาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียง 

เหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ ากวา  
0.446 
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8.๔.1 ยุทธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการน้ าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยาง
ยั่งยืน  

8.๔.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แกปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.๔.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

8.๔.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  8.๔.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.๔.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชน์จากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานใน
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 ๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)   
 ๑.  เป็นแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เป็นแหลงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เป็นแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์  การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
 ๔.  เป็นประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
 ๒.  สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓.  สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔.  สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖.  สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
 ๗.  สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาขายชายแดน 
 8.  สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics Lssues) 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
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 แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินคาในภูมิภาค  
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน  
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจ าหนาย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร  
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจ าหนายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลงทองเที่ยว 
2.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 สงเสริมการทองเที่ยวตามรอยชาง  
2.8 สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
2.9 สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข 

 แนวทางการพัฒนา  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
3.4 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



-๒๙- 
 ๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  เป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม 

๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน์   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 

 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมใหเป็นเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณ์อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร 
อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 



-๓๐- 

       แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
          จ านวน 2 แนวทาง คือ  

1. สงเสริมการทองเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

       ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

     1. เสริมสรางและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหลงทองเที่ยว รอบแหลง
ทองเที่ยว  
และเสนทางไปยังแหลง
ทองเที่ยว 

 1. แหลงทองเที่ยว รอบ
แหลงทองเที่ยว หรือ
เสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 
ไดรบการพัฒนา อยางนอย 
10 แหง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

   กิจกรรหลักท่ี 1 ทบทวน
แผนการทองเที่ยว กีฬา 
และเครือขาย 

      2. เสริมสรางและ
พัฒนาสินคา และบริการ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมี
มูลคาเพิม่ขึ้น 

2. สินคาและบริการ 
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 
ไดรับการพัฒนา อยางนอย  
10 ประเภท 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
เสนทางคมนาคม รองรับ
ดานการทองเที่ยว กีฬา และ 
Mice 

     3. สงเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์แหลง
ทองเที่ยว 

3. จ านวนนักทองเที่ยว และ
รายไดจากนักทองเที่ยว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปี 
2560 ท่ีมีนักทองเที่ยว 
จ านวน 8,855,167 คน 
และรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 จากปี 2560 ท่ีมีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

    กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรม
การทองเที่ยว และกีฬา 
   กิจกรรมหลักท่ี 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
การทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย 
   กิจกรรมหลักท่ี 5 การ
สงเสริมและพัฒนาสินคา
และบริการ ดานการ
ทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย 
   กิจกรรหลัก 6 การ
พัฒนาการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์การทองเที่ยว 
กีฬา และเครือขาย 

2. ยกระดับ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

    4. สงเสรมิการสราง
มูลคาสินคาและบริการภาค
การเกษตร  
 

    4. รายไดผลิตภณัฑม์วล
รวม จังหวัดนครราชสมีา 
ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจ าปี เพิม่ขึ้นรอยละ 
0.5 จากปี พ.ศ.2559 ท่ีมี
มูลคา 20,487 ลานบาท  

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภยั 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักท่ี 1 การ
พัฒนา ปรับปรุง และเพิม่
ศักยภาพและคุณภาพของ
ดิน 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     5. สงเสรมิการสราง

มูลคาสินคาและบริการนอก
ภาคการเกษตร 

    5. รายไดผลิตภณัฑม์วล
รวม จังหวัดนครราชสมีา 
นอกภาคการเกษตร ณ 
ราคาประจ าปี เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.5 จากปี  พ.ศ.2559 
ที่มีมูลคา 149,910  
ลานบาท 

โครงการเพิม่ระสิทธิ
ภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภยั 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักท่ี 2 การ
พัฒนา ปรับปรุง และ
กอสรางแหลงกักเก็บน้ าใน
เขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้ า/สงน้ า ทางและ
สะพานขามล าน้ าและสิ่ง 
กอสรางอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

     6. สงเสรมิการน าผลงาน
นวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) 
มาใชกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  

    6. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) 
ไดรับการถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติ อยางนอย 4 
นวัตกรรม 

    กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
พัฒนา ปรับปรุง และ
กอสรางแหลงกักเก็บน้ านอก
เขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้ า/สงน้ า ทางและ
สะพานขามล าน้ าและ
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่อง 

     7. สงเสรมิและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์พื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    7. จ านวนโครงสราง
พื้นฐาน หรือระบบโลจิก
สติก์ ไดรับการสงเสริม หรือ
พัฒนา หรือสราง อยางนอย 
10 แหง 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 
สงเสริม และพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อเพ่ิมผลผลิต  และมูลคา 
พืชเศรษฐกิจ  

     8. นอมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืน  

    8. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีนอมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบตัิ ไดรับการ
สงเสริมอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

    กิจกรรมหลักท่ี 5 สงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพ เพื่อเพิ่ม
ผลผลติ  และมลูคา สัตว์
เศรษฐกิจ 

     9. สรางโอกาสและ
พัฒนาฝีมือใหกับ ผูอยูในวัย
แรงงานและผูประกอบการ 

    9. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีไดรับการสงเสรมิ
อยางนอย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพิม่ระสิทธิ
ภาพการเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภยั 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักท่ี 6 การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของรัฐ เกษตรกร ประชาชน
ผูอยูในวัยแรงงาน และ
ประกอบการ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ
ปัญญาชาวบาน หลัก
วิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

      10. หมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 1 (หมูบานลา
หลัง) และครัวเรือนท่ีตก
เกณฑ์ จปฐ. รวมทั้ง
ประชาชนท่ีไดรบับัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา อยาง
นอยรอยละ 80  

    กิจกรรมหลักท่ี 7 การ
แปรรูปผลผลติการเกษตร
และสรางมลูคาเพิ่ม ดวย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
พลังงานทดแทน 
   กิจกรรมหลักท่ี 8 การ
แปรรูปผลผลติสัตว์
เศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
       กิจกรรมหลักท่ี 9 กอสราง 

ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดบั
เสนทางคมนาคมขนสง และการ
บริหารจดัการ (โลจสิติกส์) สินคา
เกษตรและตสาหกรรม  รองรับ
ความเจรญิทางเศรษฐกิจ 
   กิจกรรมหลักท่ี 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่แปรรูปและไมแปรรูป 

      แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม 
          แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จ านวน 1 แนวทาง คือ    
          ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
 1. ลดความความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  
ทุกมต ิ

 1. สงเสริมและพัฒนา
ระบบการสาธารณสุข 

    1. รอยละการลดลงของยอดรวมโรค
ราย 5 ชนิด (หัวใจเบา หวาน หลอด
เลือดสมอง ความดันโลหติสูง และ
มะเร็ง) ไมนอยกวารอยละ 2 ของขอมูล
ปี 2559 ท่ีมีจ านวนทั้งสิ้น 112,076 

โครงการเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตทุกชวง
วัย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

 1. สงเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ 
การรักษาผูปุวย ทุกชวง
วัย ดวยองค์ความรู 
และเทคโนโลยี  

  2. สงเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา  

    2. รอยละการเพิ่มขึ้นของคาคะแนน
เฉลี่ย    O-net ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อยางนอยรอยละ 0.20 จากปี พ.ศ.
2559 ท่ีมคีาเฉลี่ย 37.12 

  2. สงเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษา ทุก
ชวงวัย ดวยองค์ความรู 
เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

  3. สงเสริมและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี อยางนอย 12 
ครั้ง  

  3. สงเสริมและพัฒนา
ดานศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณี  

  4. สงเสริมและพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

    4. มีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยางนอย 10 เสนทาง/
แหง 

  4. สงเสริมและพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

  5. สงเสริมและพัฒนา
ภารกิจภายใตโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน 

    5. มีกิจกรรมภายใตโครงการไทย
นิยมยั่งยืน ไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
อยางนอย 64 กิจกรรม  

  5. สงเสริมและ
พัฒนาการใหบริการ
ของภาครัฐ ดวยองค์
ความรู เทคโนโลยี  

  6. สงเสริมและพัฒนา 
หมูบานลาหลัง ครัวเรือน
ที่ไมผานเกณฑ์ จปฐ.  

     6. หมูบานลาหลัง ครัวเรือนทีไ่ม
ผานเกณฑ์ จปฐ. ไดรับการพัฒนา อยาง
นอย รอยละ 80 

  6. สงเสริมและ
พัฒนาการแกไขปัญหา
และความตองการของ
ประชาชนภายใต
โครงการไทยนิยม 

 7. สงเสริมและพัฒนา
บริการภาครัฐดานอื่นๆ 

     7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
บริการภาครัฐดานอื่น ๆ เกิดขึ้น อยาง
นอย 10 กิจกรรม 
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       แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความ
 สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
      ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จ านวน 3 แนวทาง คือ  

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

 1. สงเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใหความรู 
สรางจิตส านึกประชาชน 
ไดตระหนักถึงคณุคา 
และประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรปุาไม ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    ๑. จ านวนพื้นที่ปุาไมเพิ่มขึ้น 
 
 

     โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

   กิจกรรมหลักท่ี 1  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
ปุาไม  

  2. เพิ่มความสามารถใน
การบริหารจัดการขยะ 
และรณรงค์ใหทุกภาค
สวนรวม  ส านึก  รับผิด 
ชอบตอสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ 

    ๒. ปริมาณขยะไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง รอยละ 75 

    กิจกรรมหลักท่ี 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. สงเสริมการมสีวน
รวมการจดัการน้ าเสยี 
และสงเสรมิพัฒนาฟื้นฟู 
ล าน้ า คู คลองสาธารณะ 
 

๓. ล าน้ า คู คลอง สาธารณะ ไดรบัการ
สงเสริม ฟ้ืนฟู อยางนอย 1 ล าน้ า 
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

    กิจกรรมหลักท่ี 3  
การมีสวนรวมในการ
จัดการน้ าเสีย และ
สงเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ล า
น้ า คูคลอง สาธารณะ 

 4. สงเสริมใหมีการ
บริหารจดัการน้ าในเขต
ชลประทาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4.1 มปีริมาณน้ าตนทุนในเขต
ชลประทานเพิม่ขึ้น 
4.2 กลุมเปูาหมายทีเ่ขารวมโครงการ 
รอยละ 60 ม ี

    กิจกรรมหลักท่ี 4  
การบริหารจัดการน้ า
เขตชลประทาน 
 

 5. สงเสริมใหมีการ
บริหารจดัการน้ าในพ้ืนท่ี
เกษตรน้ าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) ตามแนว 
ทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 มปีริมาณน้ าตนทุนในเขต
ชลประทานเพิม่ขึ้น 
5.2 กลุมเปูาหมายทีเ่ขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพิ่มขึ้น 

 กิจกรรมหลักท่ี 5  
การบริหารจัดการน้ าใน
พืน้ท่ีเกษตรน้ าฝน (นอก
เขตชลประทาน) 

 6. การขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

6.พื้นที่ท่ีไดรับการสงเสริมตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด ารเิพิ่มขึน้ 
 
  

 กิจกรรมหลักท่ี 6 
ด าเนินงานตามครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 7. พัฒนาระบบปูองกัน
น้ าทวมในพื้นที่ชุมชน
เมือง และเพิ่ม
สิ่งกอสรางเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตาม
เสนทางน้ า 

7. มีระบบปูองกันน้ าทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพื่อลดการพังทลาย 
อยางนอย ปีละ 1 แหง 

 กิจกรรมหลักท่ี 7  
การปูองกันน้ าทวม และ
การพังทลายของตลิ่ง 

 8. สงเสริมการปรับปรุง
ฟื้นฟูดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 

8.1 พื้นที่ดินเค็มไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
8.2รายไดของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการปรับปรุงดินเค็มเพิม่ขึ้น 

 กิจกรรมหลักท่ี 8 การ
จัดการดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

2. ยกระดับการ
พัฒนาจัดตั้ง
อุทยานธรณีโคราช
เป็นอุทยานธรณี
โลกยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดตั้ง
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม
ของยูเนสโก ไมนอยกวา รอยละ 70 

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
      

กิจกรรมหลักท่ี 9 
บริหารจดัการอุทยาน
ธรณีโคราช 
สูอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

3. ใชพลังงานและ
พลังงานสะอาด 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการรณรงค์
ประหยดัพลังงาน และ
สงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยดั
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสรมิใหมีการใชพลังงานสะอาด 
(พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่เกษตร
เพิ่มขึ้น 

 กิจกรรมหลักท่ี 10 
การรณรงค์ประหยดั
พลังงาน และสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด 

      แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของ    
         ชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
     ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

 1. เสริมสราง
ความมั่นคงเพื่อ
ปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 
2. เป็นศูนย์
บริหาร   การ
จัดการเครือขาย
การปูองกันและ
แกไขปัญหาดาน
ความมั่นคงอยาง
ยั่งยืน     
3. เสริมสราง
ความปรองดอง
และความ
สมานฉันท์ 
4. เสริมสราง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน  

1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความส าคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์      ให
ประชาชนไดรับรูรับทราบ 
2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอัน
เนื่อง   มาจากพระราชด าริ 
และการเรียนรูหลักการทรง
งาน 
 3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครัฐ และภาค
ประชาชน           
4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชน หรือนักเรยีน 
นักศึกษาในจังหวัด 
5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน    
6. จัดระบบการปูองกัน
ปราบปรามผูกระท าความผิด 
7. สรางระบบเครือขาย 
การท างานเฝูาระวัง 

1. จ านวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพื่อ
เสรมิความมั่นคง เรงดวนอันดับ
แรก 57 ต าบล 90 หมูบาน 
ไดรับการพัฒนา  
 2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ด าเนินคดเีพิ่มขึ้น  
 3. จ านวนผูไดรับผลกระทบจาก    
สาธารณภัยทีไ่ดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบที่ก าหนด     
      

      

โครงการเสรมิสราง
ความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การ
สรางความรูความเขาใจ 
การประชาสัมพันธ์/การ
เผยแผ/การเทิดทูนและ
ธ ารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์          
กิจกรรมหลักท่ี 2 การ
พัฒนาอาชีพ ตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
และการเรียนรูหลักการ 
ทรงงาน      
กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
สรางระบบเครือขายใน
ภาครัฐ และภาค
ประชาชน 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 การ
สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชน หรือนักเรยีน 
นักศึกษาในจังหวัด 
 กิจกรรมหลักท่ี 5 การ
สงเสริมในการ ใหความรู
และการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

      8. สงเสริมการเตรียม
ความพรอมเพื่อปูองกันและ
ลดผลกระทบจากสาธารณ
ภัย 

      โครงการเสรมิสรางความ
มั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

กิจกรรมหลักท่ี 6 การจัด 
ระบบการปูองกัน
ปราบปรามผูกระท า
ความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษา
ความปลอดภัย และการ
ชวยเหลือประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 7 การ
สรางระบบเครือขายการ
ท างานเฝูาระวัง 
กิจกรรมหลักท่ี 8 การ
สงเสริมการเตรียมความ
พรอมเพื่อปูองกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย 

        แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City,      
  Mice City และด้านอ่ืน ๆ 
        ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จ านวน 1 แนวทาง 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน (กลยุทธ์) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ  

1. เพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และ
เครือขาย ดวยองค์ความรู 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
2. สงเสริมและพัฒนา
โครงสราง   องค์กรภาครัฐ 
ดวยองค์ความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
3. เพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน การตรวจ
ติดตาม และ    การ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

1. บุคลากรภาครัฐไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา 
อยางนอยปีงบประมาณละ 
2 รุน                     
2. องค์กรไดรับการ
สงเสริม พัฒนา และ
ยกระดับอยางนอย
ปีงบประมาณละ 2 แหง 
3. จังหวัดไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การตรวจ
ติดตาม และการระเมินผล 
อยางนอย 6 ครั้ง 

โครงการเพิม่ขีดความ 
สามารถบุคลากร 
องค์กรภาครัฐ และ
เครือขาย 

กิจกรรมหลักท่ี 1   พัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
และเครือขายดานกระบวน การ
บริหารจดัการ องค์กรภาครัฐ  
มูงสู Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และ
ดานอื่น ๆ 
กิจกรรมหลักท่ี 2  ยกระดับ
โครงสรางองค์กรภาครัฐ มูงสู 
Korat 4.0, Smart City, Dry 
Port  และ MICE City และดาน
อื่น ๆ     
กิจกรรมหลักท่ี 3  สงเสรมิและ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน การ
ตรวจตดิตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 

 เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
 ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
 ๓.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง สถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการทุกดาน 



-๓๖- 

 ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
 ทรพัยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชด าริ  ดานการศึกษา  
 การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ พัฒนาการทองเที่ยว 
 ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ดานการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปัจจุบันมี รายละเอียดของยุทธศาสตร์
 การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อ ปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยางเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ การ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปัญหาน้ าทวมและน้ าแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเป็นผูมีคุณภาพมีทักษะและ

 ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา   

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความส าคัญของการเขาสูประชาคม

 อาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม      

 เกิดพันธุ์พืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ                 

 มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูน าดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหนวยและ  

เพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน าชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  

 ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น   



-๓๗- 

๔.๕)  ปูองกันและแกไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความตองการ

 ของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เป็นแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชน์ตอสังคม  สราง

 ชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

 รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลและหนวยงานหรือองค์กรที่เก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ

 ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเขา
 รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจ าเป็นและ

 ความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุน

 เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปัญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

 ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ

 ความเป็นระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช 
 โดยการอนุรักษส์ืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว  
 และสิ่งอ านวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  และสรางเครือขาย  เพ่ือ
 พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและ
 ตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการสราง
 ความเป็นเลิศทางดานกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมายก าหนดอยางมี

 ประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู เพ่ือยกระดับ

 ประสิทธิภาพ การท างานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
 



 
-๓๘- 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
 ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชน์สูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการก าหนดนโยบายและความตองการของประชาชนใน
 การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวของใน

 การเตรียมความพรอมในการปูองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสรางความ

 อบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบานและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ า ลุมน้ าล าคลองและปุาไมใหมีความอุดม
 สมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สรางจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแกไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
 ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยใหความส าคัญกับการพัฒนาดาน
 เทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุม
 เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี
 อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณ์ตางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุมอุตสาหกรรม
 สรางสรรค ์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓๙- 

 ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Engines 
 of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความหลากหลายเชิง
 ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเป็นความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ 
 ความคิดสรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
 เป็น ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบดวย 

 ๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นตน 

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

 ๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
 Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุนยนต์ (Robotech) เป็นตน 

 ๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
 สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน 
 (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตอออนไลน์โดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market 
 place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นตน 

 ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
 Services) อาท ิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเที่ยว 
 (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นตน 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
  ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 

 ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๒)  ยุทธศาสตร์การสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
 ยากจน 
  ๓)  ยุทธศาสตร์การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  ๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
  ๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
  ๖)  ยุทธศาสตร์การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน แนวนโยบายของ
 รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  
  ๒.๓  เป้าประสงค์ 

 ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกปลอดภัยไดมาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒)  ประชาชนมีความรูมีรายไดเพียงพอสามารถพึงพาตนเองได 
 ๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นอยูรวมกันอยาง

 มีความสุข 
 ๔)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดลอม บานเรือนและชุมชนนาอยู 

 

“ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 

 



-๔๐- 

 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  ๖)  การสงเสริมการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  
  ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
  ๑)  ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปัญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ไฟฟูา ประปา  และการบริการ
 สาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆ รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  ๒)  ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ด าเนินการเศรษฐกิจ
 พอเพียงตามพระราชด าริรอยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
  ๓)  ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปัญหาดานการเกษตรและปศุสัตว์รอยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
  ๔)  ประชาชนไดรับการแกไขปัญหา ดานการศึกษา ดานการสวัสดิการสังคม ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน ดานสาธารณสุข ดานยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และมีความ
 พึงพอใจรอยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  ๕)  องค์การบริหารสวนต าบลพลับพลสามารถแกไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน  
  ๖)  องค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ ๗๐ ขึ้น 
  ๗)  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในดานบริการประชาชนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๒.๕  คาเปูาหมาย 

 ๑)  เพ่ือกอสรางและซอมบ ารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารสวนต าบลใหมีความสะดวก  
 ความปลอดภัย ในดานการคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐาน  และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ดานอื่น ๆ ใหประสบ
 ความส าเร็จ   
  ๒)  เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และ 
 ทองถิ่น  สงเสริมสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรอยางยั่งยืน 
  ๓)  เพ่ือเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ า สรางความเป็นธรรม  
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นและประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ๔)  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
  ๕)  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ 
 ภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหเป็นไปตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
  ๖)  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย 
 ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
  ๒.๖  กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  การกอสราง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ตอเติม/ ซอมแซม/เสนทางคมนาคมขนสงทางบก  
 ทางน้ า เสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ทอระบายน้ า สะพาน ในทองถิ่นอยางทั่วถึง 
  ๑.๒)  การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาพลังงาน 
 แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซอมแซม  ประปาสวนภูมิภาคและ 
 ประปาหมูบาน 
  ๑.๔)  การกอสราง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซอมแซม การบริการสาธารณะโครงสราง 
 พ้ืนฐานอื่นๆ 



                                                                         -๔๑- 

  ยุทธศาสตร์ที ่๒  การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา
 ความยากจน 
  ๒.๑)  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  และภูมิปัญญาทองถิ่น 
  ๒.๒)  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร/ สงเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๒.๓)  สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.๑)  สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา   
  ๓.๒)  สนับสนุนดานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   
 ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมพัฒนาบทบาทของ
 ผูน าชุมชน   
  ๓.๓)  การสนับสนุนสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
  ๓.๔)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
  ๓.๕)  การสาธารณสุขดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมปูองกันโรคติดตอ/โรคระบาด 
 และโรคไมติดตอ  

๓.๖)  การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสวน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเป็นระบบ 
  ๔.๒)  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ า  และสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  ๕.๑)  สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  ๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความม่ันคง  และสนับสนุนแนวนโยบาย
 ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
  ๖.๑)  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
  ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น   
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนา คือ “เป็นต าบลเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี คน
 มีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
  ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

        ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  ๒)  ยุทธศาสตร์การสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
  ๓)  ยุทธศาสตร์การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  ๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
  ๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
  ๖)  ยุทธศาสตร์การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 



 
                                                                          -๔๒- 
      แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ   
 สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์อบต. 
ละลมใหมพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖

1-๒๕80) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

๑. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

๒. ดานการสราง
ความสมารถใน
การแขงขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

2.การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม  

๑. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ 

๖. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๒. การสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การเกษตร 
เพื่อบรรเทาปญัหา
ความยากจน 

๒. ดานการสราง
ความสมารถใน
การแขงขัน 

๓. การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนา
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

๑. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ 
๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมคีวาม
สมบูรณ์อยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 

๑.การสานตอแนวทาง
พระราชด าร ิ
๓. ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

๓. การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสรมิสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

๑. การเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
๒. การสรางความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

๓. การสงเสริม
และพัฒนาการ
คาการลงทุน 
และการคา
ชายแดน 

๒. การลดความ
เหลื่อมล้ า เพื่อ
ยกระดับสังคมใหเป็น
เมืองนาอยู ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๔. การเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

๒. ดานการพัฒนา
การศึกษา 
๔. ดานการพัฒนาสังคม 
๕. ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
๗. ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 
๙. ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใหเกดิ
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

๕. ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนา
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมคีวาม
สมบูรณ์อยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 

๑๐. ดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร ์อบต. 
ละลมใหมพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖1- 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ด ี

๖. ดานการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖. การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 
 

๔. การ
เสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
๕. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ รองรับ 
Smart City, 
Mice City และ
ดานอื่น ๆ 

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี

๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

๑. ดานความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - 
 

๔. การ
เสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี

  แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน  ๑๑  แผนงาน  ดังนี้ 
 ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๗.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๘.  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๓.  แผนงานการศึกษา    ๙.  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 ๔.  แผนงานสาธารณสุข    ๑๐.  แผนงานการเกษตร 
 ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๑๑.  แผนงานงบกลาง 
 ๖.  แผนงานเคหะและชุมชน 

  ๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนต าบลไดใชการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
 (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
 ตองประกอบดวย การวิเคราะห์ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  การศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดาน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



 
-๔๔- 

  ๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้าง 

 พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 
-  ชุมชนเข้มแข็ง 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๓  แหง  สามารถรองรับการเรียนของ 

 เด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แหง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได 

 อยางเพียงพอ 
-  ผูน าชุมชนสมานสามัคคีไมมีปัญหาในดานการรวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารสวนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแกไข 

 ปัญหาความเดือดรอนของประชาชน  
-  มีการประสานความรวมมือระหวางองค์การบริหารสวนต าบลกับสวนราชการในพ้ืนที่ 
-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการวางานในเขตพ้ืนที่ 

  ๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

          -  ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การก าหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
-  เกษตรกรท าการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูนอย 
-  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น 

          -  ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
          -  ความแตกตางระหวางสังคมของบุตรตางจากสังคมพอแม 
  -  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง 
  -  ปัญหาดานสังคมเพ่ิมมากข้ึน  เชน  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนสวนใหญยังขาดความสนใจในการรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ 
  ๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการตาม
 แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          -  มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จ านวน  ๒  สาย 
  -  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได 

 ๔)  ข้อจ ากัด/อุปสรรค  (T : Threat) 
          -  พ้ืนที่ต าบลละลมใหมพัฒนามีพ้ืนที่ขนาดใหญ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลไมเพียงพอ
 กับความตองการของประชาชน 
  -  การด าเนินงานตามนโยบายตางๆ  ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบ
 กับปัญหาในพ้ืนที่และความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวนเนื่องจากจ ากัดดวยอ านาจหนาที่
 และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

-  กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานท าใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
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 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารสวนต าบลละลมใหมพัฒนานั้น  ได
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ตองการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ทองเที่ยว  
การเกษตร  เพื่อ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

๑.๑ เสนทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ราง/ทอระบายน้ า 
 
๑.๓  แหลงน้ าและ
น้ าประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 
 
๑.๔  ไฟฟูา 
 
 
 
 
๒.๑ เศรษฐกิจ /อาชีพ 
 
 
 
 
 
๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว ์
 
 
 

-พื้นที่องค์การบริหาร
สวนต าบลละลมใหม
พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีกวาง 
งบประมาณในการ
กอสรางเสนทาง
คมนาคมยังไมเพียงพอ 
ชุมชนขยายมากขึ้น 
-ระบบระบายน้ ายังไม
เพียงพอ  
-น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 
-ไฟฟูาสองสวางทางและ
ที่สาธารณะยังไม
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได
ทั้งหมด 
-งบประมาณในการ
สนับสนุนสงเสริมกลุม
อาชีพตางๆ ไมเพียงพอ 
ตนทุนการผลิตสูง ไมมี
ตลาดรองรับสินคา 
ขาดแคลนน้ าในการท า 
-การเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ า ตนทุนสูง 
- การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับที่
สูงกวาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสวนต าบลละ
ลมใหมพัฒนา 
 
 
 
 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสวนต าบลละ
ลมใหมพัฒนา 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสวนต าบลละ
ลมใหมพัฒนา 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสวนต าบลละ
ลมใหมพัฒนา 
 
 
กลุมอาชีพตางๆ ใน
พื้นที่ อบต.ละลมใหม
พัฒนา 
 
 
ประชาชนท่ีมีอาชีพท า
การเกษตรและปศุสตัว์
ในพื้นที่ อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 
 
 
 
 

มีเสนทางคมนาคมขนสงท่ี
สะดวกไดมาตรฐานและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
 
 
 
มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดสะดวก 
ประชาชนมีแหลงน้ าและมี
น้ าประปาใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 
มแีสงสวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 
สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ
ใหสามารถอยูรอดและยั่งยืน 
 
มีแหลงน้ าเพียงพอในการท า
การเกษตรและปศุสตัว์ พืชผล
ทางการเกษตรราคาสูง 
ตนทุนในการผลิตต่ า 
 



-๔๖- 
 

ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ตองการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

๓. สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข 
 

๓.๑ การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี
 
 
 
 
๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อ 
HIV และเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสนับสนุน
สงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ 
 
๓.๔ การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก/
ทางน้ า 
 
 
 
๓.๕ การสาธารณสุข
ดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  การ
ควบคุมปูองกัน
โรคติดตอ/โรคระบาด
และโรคไมติดตอ 
 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 
 
 
- เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 
- ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ไมไดรับความชวยเหลือ
ในด ารงชีวิตที่เพียงพอ 
- เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหลา สาเสพติด และ
ทองกอนวัยอันสมควร   
 
 
- ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลัง
กาย    
 
- เกิดอัคคีภัยและน้ า
ทวมในพ้ืนท่ี และภัยแลง 
เป็นบางครั้ง 
- เสนทางคมนาคมไม
สะดวกการสญัจรล าบาก
ท าใหเกิดอุบัติเหต ุ
 
- มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคตดิตอ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

- สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลละลมใหม
พัฒนา 
 
 
 
- ประชาชนในต าบลละ
ลมใหมพัฒนา 
 
 
 
- ผูสูงอายุและเด็กในเขต 
อบต.  
- ผูพิการผูดอยโอกาสใน
เขต อบต. 
- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 
 
 
- พื้นที่ลานกีฬาในเขต
พื้นที่ อบต. 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
- เสนทางคมนาคมใน
เขตพื้นท่ี อบต. 
 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  มี
งบประมาณในการศึกษาเลา
เรียน 
 
- ประชาชนใหความส าคญั
ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัหา
ทองถิ่น ชวยกันสืบสานใหคง
อยูตลอดไป 
- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลที่ด ี
- ผูพิการและผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 
- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ด ี
 
- มีอุปกรณ์กีฬาและเครื่อง
ออกก าลังกายเพียงพอใน
การออกก าลังกาย  
 
- ขจัดปัญหาอัคคีภยั และ
ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแลง
อยางทันทวงที 
- เสนทางคมนาคมทีส่ะดวก
และไดมาตรฐาน 
 
 
- ในพื้นที่ไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  และโรค
ระบาด  โรคตดิตอ 
 
 



-๔๗- 

 

    
 

 

 

 

 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความตองการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๓. สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึงและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข (ตอ) 
๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 
๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

๓.๖ การปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
โดยการบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน 
๔.๑ การก าจัดขยะมูล
ฝอย 
๔.๒ การจัดการ  การ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหลงน้ า  และ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
   
๕.๑ สงเสริมศักยภาพ
ของทองถิ่นในทุกๆ  
ดาน  ตามหลักการ
บริหารจดัการทีด่ ี   
๕.๒ การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรใหมีความ
เหมาะสมสอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน 
๖.๑ สงเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 
๖.๒ สงเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การ 
พัฒนาจังหวัด  อ าเภอ 

- ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแกไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
- ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนไมคัดแยก
ขยะ 
- พื้นที่สาธารณะถูกบุก
รุก แหลงน้ าไมไดรับการ
ดูแลรักษา ปูาไมถูก
ท าลาย 
 
- งบประมาณไมเพยีงพอ 
- ประชาชนขาดการมี
สวนรวม 
 
 
- งบประมาณไมเพยีงพอ 
 
 

- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
- ประชาชนกลุมเสี่ยงใน
เขต อบต. 
 
- ประชาชนกลุมเสี่ยงใน
เขต อบต. 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
ละลมใหมพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
- เขตพื้นท่ี อบต. 
- สวนราชการในเขต 
อบต. และอ าเภอ 

- ตองการใหพ้ืนท่ีในเขต 
อบต.เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวปลอด
ยาเสพตดิ 
 
- ปริมาณขยะถูกก าจัดให
หมดดวยวิธีการที่ถูกตอง
และประชาชนคัดแยกขยะ
กอนท้ิง 
- ประชาชนใหความส าคญั
กับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและไมบุกรุกที่
สาธารณะ 
- มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การบริหารจัดการดานตางๆ 
เหมาะสมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- ตองการใหประชาชนทุก
หมูบานในเขตพื้นท่ี อบต.มี
สวนรวมมากข้ึน 
- มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การสนับสนุนสวนราชการ
เพิ่มมากข้ึน 



ส่วนที่ ส่วนที่   33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๑. ดานการเศรษฐกิจ 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา 

กองชาง อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

๒ ๒. การสรางความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญัหาความ
ยากจน 

๑. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
๒. ดานการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
๑. แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

๓ ๓. การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

๑. ดานบริหารทั่วไป 
 
 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ดานการด าเนินงานอ่ืน 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสุข 
๓. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๔. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๑. แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

๔ ๔. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดลุอยางยั่งยืน 

๑. ดานบริหารทั่วไป 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
๓. ดานการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
๑. แผนงานสาธารณสุข 
 
๑. แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
ส านักงานปลัด/
กองชาง 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

๕ ๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ด ี

๑. ดานบริหารทั่วไป 
 
 
๒. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๓. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองชาง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
 
กองชาง 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 



 

-48- 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

   ๔. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

๖ ๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

๑. ดานบริหารทั่วไป 
 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหมพัฒนา 

รวม ๖  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๕ ส่วน ๑ หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  (บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน                         
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ๔๑ ๑๒,๓๖๓,๔๐๐ ๓๒ ๒๑,๘๕๑,๖๐๐ ๑๔๖ ๑๑๗,๐๓๐,๒๕๐ ๑๑๐ ๙๔,๖๖๖,๓๕๐ ๑๐๘ ๑๖๔,๕๘๕,๑๐๐ ๔๓๗ ๔๑๐,๔๙๖,๗๐๐ 
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(ผ๐๒/๑) ๖ ๑๐๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๐๒,๗๔๐,๐๐๐ ๙ ๑๔๗,๒๔๐,๐๐๐ ๘ ๑๔๓,๒๔๐,๐๐๐ ๘ ๑๔๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๖๔๒,๗๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๗ ๑๑๘,๖๐๓,๔๐๐ ๓๘ ๑๒๔,๕๙๑,๖๐๐ ๑๕๕ ๒๖๔,๒๗๐,๒๕๐ ๑๑๘ ๒๓๗,๙๐๖,๓๕๐ ๑๑๖ ๓๐๗,๘๒๕,๑๐๐ ๔๗๔ ๑,๐๕๓,๑๙๖,๗๐๐ 
๒)  ยุทธศาสตรเ์สริมสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน                         
     ๒.๑  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

     ๒.๒  แผนงานการเกษตร ๗ ๒,๕๒๑,๐๐๐ ๑๐ ๓,๗๑๗,๐๐๐ ๑๐ ๓,๗๓๒,๐๐๐ ๑๒ ๑๒,๒๓๒,๐๐๐ ๑๓ ๑๒,๕๙๒,๐๐๐ ๕๒ ๓๔,๗๙๔,๐๐๐ 

     ๒.๓  แผนงานการเกษตร ๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๒๑ ๕๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕ ๒,๗๒๑,๐๐๐ ๑๘ ๓,๙๑๗,๐๐๐ ๑๒ ๓,๗๙๒,๐๐๐ ๑๖ ๑๒,๓๔๒,๐๐๐ ๑๗ ๑๒,๗๐๒,๐๐๐ ๗๘ ๓๕,๔๗๔,๐๐๐ 
๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวติทีด่ีอย่างทั่วถงึและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                         
     ๓.๑  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  - ๑๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
     ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๕,๐๐๐ ๔ ๒๓๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๑๗๕,๐๐๐ 

     ๓.๓  แผนงานการศึกษา ๙ ๒๔๗,๐๐๐ ๙ ๒๔๗,๐๐๐ ๘ ๓๔๗,๘๙๐ ๘ ๓๔๗,๘๙๐ ๘ ๓๔๗,๘๙๐ ๖๐ ๑,๕๓๗,๖๗๐ 

     ๓.๔  แผนงานการศึกษา ๙ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๗ ๓,๒๓๗,๗๕๐ ๖ ๓,๑๘๗,๗๕๐ ๖ ๓,๑๘๗,๗๕๐ ๓๓ ๑๒,๘๒๓,๒๕๐ 



 

              

 -๕๐- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

    
งบประมาณ  

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข ๘ ๕๓๘,๘๐๐ ๘ ๕๓๘,๘๐๐ ๖ ๔๑๓,๘๐๐ ๗ ๕๖๓,๘๐๐ ๗ ๕๖๓,๘๐๐ ๓๖ ๒,๖๑๙,๐๐๐ 
     ๓.๖  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ 400,000 ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

     ๓.๗  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๘ ๓๒๐,๐๐๐ ๘ ๓๒๐,๐๐๐ ๖ ๒๗๐,๐๐๐ ๗ 290,000 ๗ ๒๙๐,๐๐๐ ๔๐ ๑,๔๙๐,๐๐๐ 

     ๓.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ            
นันทนาการ 

๖ ๔๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๖ 650,000 ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ 

     ๓.๙  แผนงานงบกลาง ๓ ๑๐,๒๐๕,๒๐๐ ๓ ๑๐,๒๗๕,๒๐๐ ๓ ๑๐,๓๔๕,๒๐๐ ๓ 10,415,200 ๓ ๑๐,๔๑๕,๒๐๐ ๑๕ ๕๑,๖๕๖,๐๐๐ 

รวม ๕๓ ๑๔,๐๔๑,๐๐๐ ๔๙ ๑๔,๑๐๑,๐๐๐ ๔๔ ๑๕,๗๘๔,๖๔๐ ๔๗ 16,089,640 ๔๗ ๑๖,๐๘๙,๖๔๐ ๒๗๗ ๗๖,๓๐๐,๙๒๐ 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน                         

     ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๙ ๗๙๐,๐๐๐ 
     ๔.๒  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๙ ๓๐๐,๐๐๐ 

     ๔.๓  แผนงานการเกษตร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๘ ๘๒๐,๐๐๐ ๘ ๘๒๐,๐๐๐ ๒๙ ๒,๓๙๐,๐๐๐ 



 

๕)  ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี                         
     ๕.๑  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป ๑๓ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๙ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๙ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๙ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๙ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๔๙ ๙,๑๐๐,๐๐๐ 

     ๕.๒  แผนงานการศึกษา ๒ ๑๘๐,๐๐๐ ๒ ๑๘๖,๐๐๐ ๒ ๑๙๕,๐๐๐ ๒ ๒๐๒,๐๐๐ ๒ ๒๐๒,๐๐๐ ๑๐ ๙๖๕,๐๐๐ 
 

 
-๕๑- 

 

             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

     ๕.3  แผนงานเคหะและ
ชุมชน ๕ ๑,๐๔๑,๐๐๐ ๕ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๕๙,๐๐๐ ๖ ๑,๑๘๙,๐๐๐ ๖ ๑,๑๘๙,๐๐๐ ๒๘ ๕,๖๒๘,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๔,๑๗๑,๐๐๐ ๑๖ ๒,๗๑๖,๐๐๐ ๑๗ ๒,๙๒๔,๐๐๐ ๑๗ ๒,๙๔๑,๐๐๐ ๑๗ ๒,๙๔๑,๐๐๐ ๘๗ ๑๕,๖๙๓,๐๐๐ 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโนบายของ
รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ                         
     ๖.๑  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป ๔ ๓๘๗,๐๐๐ ๔ ๓๘๗,๐๐๐ ๗ ๔๕๗,๐๐๐ ๖ ๑๗๗,๐๐๐ ๖ ๑๗๗,๐๐๐ ๒๗ ๑,๕๘๕,๐๐๐ 

รวม ๔ ๓๘๗,๐๐๐ ๔ ๓๘๗,๐๐๐ ๗ ๔๕๗,๐๐๐ ๖ ๑๗๗,๐๐๐ ๖ ๑๗๗,๐๐๐ ๒๗ ๑,๕๘๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ ๑๔๐,๐๒๓,๔๐๐ ๑๒๙ ๑๔๕,๘๖๒,๖๐๐ ๒๔๑ ๒๘๗,๗๒๗,๘๙๐ ๒๑๒ ๒๗๐,๒๗๕,๙๙๐ ๒๑๑ 
๓๔๐,๕๕๔,๗๔

๐ ๙๗๒ ๑,๑๘๔,๖๓๙,๖๒๐ 

 



 

 

-๕๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล.หมู่ที่ 
๑ บ้านนายกุศล - โรงส ี

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๐๖,๐๐๐ - ๓๐๖,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นายบุญ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๐๗,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นางเลิศ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๙ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๙๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔ โครงการขยายถนน 
คสล.ทางเข้าวดับ้านละ
ลม (ด้านทิศเหนือ) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - - ๑๘๐,๐๐
๐ 

 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.มุมต้นโพธิ์ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๐๖,๐๐๐ - ๓๐๖,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นนางสมศรี หมู่
ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๐๗,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายสมหมาย 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๙๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายไข่ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๘๐,๐๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๕๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๙ โครงการก่อสร้างรั้ว
บริเวณล าละลม หมู่ 
๑ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ปูองกันเด็กลงเล่นน้ า 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐ 
 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๑ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรภายใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบแปลงเกษตร 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๖๐,๐๐๐ - ๖๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
หมู่ที่ ๑ นานายสุวัฒน์ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน ซอยข้าง
อู่ช่างศักดิ์ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔ 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 
๑ ซอยหลังวัดละลม 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
น้ าไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้างบันได
ลงล าละลม (ท่าหว่า) 
หมู่ที่ ๑ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกในการใช้
ประโยชน์จากน้ าล าละ
ลม 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สะดวกในการลง
ล าละลม 
 

กองช่าง 
 

๑๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 
๑ ซอยกลางบ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
น้ าไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นายกอบชัย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๐ ม.      
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐,๕๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘ 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าละลม 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นายสมบรูณ ์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๓ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๕๓,๔๕๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๐ โครงการวางท่อส่งน้ า
จากคลองชลประทาน – 
แปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ า
จากคลองส่งน้ าอย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สามารถใช้น้ า
จากคลองส่งน้ า
ได้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการขุดลอกสระ
แปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภคและการ
ท าเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๑๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๒ โปร่ง
ฟาน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๘๗๖,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก จากแยก หมู่ที่ 
๒ – คลองลวก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก สายหนองเพชร 
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๒๐,๐๐๐ - - ๕๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน จากหมู่ที่ ๒ – 
คลองลวก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๔๖๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายอู่มหานคร-
เดิ่นข้ีหมา หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๔๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๗๕๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓ โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
หนองเรือ หมู่ที่ ๒ บ้าน
ละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ปูองกันเด็กลงเล่นน้ า 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๒๐,๐๐๐ - ๕๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๔ โครงการก่อสร้างบันได 
คสล. ลงสระหนองเรือ 
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกในการใช้
ประโยชน์จากหนอง
เรือ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สะดวกในการลง
หนองเรือ 
 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๕๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๒ จากไร่
นายสมชาย – ปุาประดู ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๖ 
 

โครงการขุดลอกคลอง
ขาม หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภคและการ
ท าเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้าน
นายธ ารงศักดิ-์บ้านนาย
ประคอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๙๕,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๒ ไร่นาย
สนิท-ไร่นางละม่อม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๒๕๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาย
เฉลิม-บ้านนายวิชัย 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ 
ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๐ 
 

โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ ๒ ซอยโคกสูง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ 
ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภคและการ
ท าเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนางลัดดา-
บ้านนายประพัน หมู่ที่ 
๒ 

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองเพชร
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๒๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓,๑๘๗,๕๐๐ - ๓,๑๘๗,๕๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓๓ โครงการปรับปรุงถนน 
สายหนองเพชร และขุด
ร่องระบายน้ า หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๕,๒๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายมา-บ้าน
นายสามคัคี หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๒๐๒,๖๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนางลัดดา-
บ้านนายประพัน หมู่ที่ 
๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดินจากไร่นายเสมอ 
– ไร่นายเกดิ หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ต่อ) บ้านนาย
เทียนชัย – บ้านนาง
สายทอง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๙ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สมชาย อินทร์ค า หมู่ที่ 
๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๖,๐๐๐ - ๗๖,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายหุ่น หมู่ที่ 
๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๗๖,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนางนิภา
วรรณ หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ 
ม.  หนา ๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายธน
ชัย นากระโทก หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๔๖,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๒ 
 

โครงการขุดร่องน้ ารอบ
ที่สาธารณะโปร่งฟาน 
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ และกัก
เก็บน้ า 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ลดปัญหาการ
บุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 
 

๔๓ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกแปลงผักโคกตา
อ้น – ที่นานายสมหมาย 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สญัจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๓๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๖,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สมคิด หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ 
ม.  หนา ๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๘๗,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนางบัว 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๖ 
 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓ (สาย รพ.
สต.-คลองชลประทาน) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว
๒๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายชู
ชาติ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๑,๐๐๐ - ๖๑,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายส าลี 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕ 
ม.  หนา ๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๘๗,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๔๙ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์  หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรภายใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๕๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสมพงษ์ – 
แปลงเกษตร หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๓๘๓,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายอ านาจ หมู่ที่ 
๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๔๐  ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเรือง – บ้าน
สระตะหมก หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๓,๖๗๒,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดินสายนานางแปูน 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๘๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๓๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๕๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายสุ
ชาติ จันปทุม หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๗๕,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สุนทร ทันนะวัตร หมู่ที่ 
๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐  
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๑,๐๐๐ - ๖๑,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
ประภาส หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม.  หนา ๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๔๕,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
หล่อน หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙๙,๐๐๐ - ๙๙,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
วิเชียร หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๕๓,๐๐๐ - ๑๕๓,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๙ โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายโคกตาอ้น 
– หนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑๔๔,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ ๓ ซอย
นานางแปูน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๕๐๐ ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๖๑ โครงการปรับปรุง
อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
หมู่ที่ ๓ บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชาคมและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๖๒ 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม อบต.
ละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
๓ บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชาคมและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๖๓ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ซอยร้านบ้าน
เพื่อน หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๔๒๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๘๖,๐๐๐ ๕๘๖,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายตอน้ า หมู่ที่ 
๓ บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๒๓,๑๐๐,๐๐๐ ๒๓,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๖๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๖๕ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์  หมู่ที่ ๔ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรภายใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๖๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลองประดู่ 
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๖๒,๐๐๐ - - ๕๖๒,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๗ โครงการก่อสร้างก าแพง
กันตลิ่งล าละลม หมู่ที่ 
๔ บ้านละลม  

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของน้ าในฤดูน้ า
หลาก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
การปูองกันพ้ืนท่ี
จากการกัดเซาะ
ของน้ า 

กองช่าง 
 

๖๘ โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าละลม 
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาง
สังวาล หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๓,๐๐๐ - ๕๓,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๐ 
 

โครงการก่อสร้างรั้ว
บริเวณล าละลม หมู่ที่ 
๔ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ปูองกันเด็กลงเล่นน้ า 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๒๐,๐๐๐ - ๕๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนานายวิชาติ
หมู่ที่ ๔ บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๗๒๖,๐๐๐ ๗๒๖,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๒ โครงการขยายถนน
ทางเข้าโรงเรียนบ้านละ
ลม หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน 
ดิน หมู่ที ่๔ บ้านละลม 
ซอยข้างคลองประดู่  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๔ 
 

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีสถานท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

- - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๗๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยบ้าน
นายไมตรี  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑๕๑,๕๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๖ โครงการขยายถนนซอย
บ้านนายขวัญชัย หมู่ที่ 
๔  

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน แยกหนอง
ตะแบก หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑,๘๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๘ 
 

โครงการวางท่อส่งน้ า
จากคลองชลประทาน
ถึงสระประปา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีน้ าอุปโภค – บริโภค 
ที่เพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน
นายสนุ่น  

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๕๑,๐๐๐ - ๑๕๑,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๐ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๕ คลอง
ชลประทาน – สระ
ประปา  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน
นายสมบรูณ์  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๕๑,๐๐๐ - ๑๕๑,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๒ 
 

โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้ าดิบพร้อมท่อส่งน้ า 
จากล าละลม-ระบบ
ประปา หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีน้ าอุปโภค – บริโภค 
ที่เพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ สายเลยีบ
คลองชลประทาน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๓๘๙,๐๐๐ - ๒,๓๘๙,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ สายหน้า
วัดสระตะหมก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙๖๒,๕๐๐ ๙๖๒,๕๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ภายในวดั 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๔๘๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๕ (สระ
ประปา – วัดสระตะ
หมก) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบตัิเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๗ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์   หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎรภายใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๘๘ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบสระประปา 
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีผักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
หมู่ที่ ๕ สายหนองหมู – 
ตอน้ า 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ สาย
หนองกระโดน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๘๑๗,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน
นายชวน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๙๙,๖๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน
นางสาวสุพัตรา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๑,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
หมู่ที่ ๕ สายบ้านนาย
สมบูรณ-์นานางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก (ก าแพงวัด – นา
นายส าเริง) หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๓๘๐,๐๐๐ - - ๓๘๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนางล าดวน-
บ้านนายสมยั หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๙๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๖ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก จากนานาย
วิเชียร-โกรกมันกระชาก 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๙๗ โครงการปรับปรุงถนน
สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๘ 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล ามลู หมู่
ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. นานางช้ัน-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑,๗๓๔,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖ ซอย
บ้านนางวิไลวรรณ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑๒๑,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๐๑ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๖ ซอย
นานางยิ้ม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๗๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๑๓๑,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๒ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๖ ซอย
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๓ โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๔ โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
ซอยโรงสีนายเทิน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๒๔,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๗๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๐๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ 
สายนานายก้อน-
ท านบใหม่ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๒๒,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/หินคลุก หมู่ที่ 
๖ ซอยนานางล าดวน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๒๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
ซอยนานายช้ัน-ทุ่ง
ธรรมโรง หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๘๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๘ โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยบ้านนายเจริญ 
หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาง
ล าดวน หมู่ท่ี ๖  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๓๘,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ ๖ 
ซอยนานายช้ัน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๖๑๘,๗๕๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๑ โครงการปรับปรุงถนน 
สายโคกบา้นเก่า หมู่ที่ 
๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยนานาย
ช้ัน หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๔๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก รอบสระโคก
หนองอีแหวน หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเดิ่นขี้หมา-
คลองขาม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๔๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๕๔,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระกุดจอก
ใหญ่ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๓๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๓,๖๐๒,๕๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
จรูญ-บ้านนายพิเชษฐ์ 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๓๒,๐๐๐ - ๑๓๒,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๑๗ โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยบ้านนายวิเชียร 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๔๘,๘๐๐ - ๓๔๘,๘๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเดิ่นขี้หมา-
คลองขาม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๔๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๕๔,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายจันทร์ 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

๑. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
๒. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๗๙,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระกุดจอก
ใหญ่ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๗๕๙,๐๐๐ - ๒,๗๕๙,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในวัดกุด
จอกใหญ่ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๖,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒๒ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชาคมและ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๔๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๕๔,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ี
ประชาคม 
-ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลอง
ชลประทาน-โคกพลวง
บน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชาคมและ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒,๕๓๗,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒๔ โครงการปรับปรุงถนน  
รอบสระกุดจอกใหญ่ 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๓๕๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก สายคลอง
ชลประทาน-คลองลวก 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๗๙๗,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายคลอง
ลวก-เขาโคกรักษ์  
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๓๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๔๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ี
ประชาคม 
-ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า หมู่ที่ ๗ 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ถนน 

ร่องระบายน้ าขนาดปาก
บน กว้าง ๑.๓๐ ม. ลึก 
๐.๗๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๑๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ ซอย
บ้านนายละหม่อม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๐๓,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
รอบแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
นานางเย็น 
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๓๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ี
ประชาคม 
-ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
อ๋อย หมู่ที่ ๗  

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ถนน 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๗๕,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ ซอย
บ้านนางปภาวี  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๐๖,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๓๑ โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
หมู่ที่ ๗ สายหลัก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๔,๓๐๐,๐๐๐ - ๔,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๓๒ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก ซอยนานาง
ทิม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ี
ประชาคม 
-ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
 

๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนน 
สายคลองลวก-โคก
พลวงบน หมู่ที่ ๗  

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๓๔ โครงการเพิม่ผิวจราจร 
หมู่ที่ ๘ บ้านนางมงคล  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๓๕ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

ก่อสร้างแบบโครงเหล็กถัก 
ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๔๑๓,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
และท ากิจกรรม 

กองช่าง 
 

๑๓๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลอง
กระชาย-โคกพลวง 
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๓๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลัก หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑,๓๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๔,๔๓๘,๕๐๐ - ๔,๔๓๘,๕๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๓๘ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก ซอยนานา
เย็น หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยรอบนอก 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๔๘๔,๐๐๐ - ๔๘๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ สาย
คลองกระชาย-โคก
พลวงบน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑,๖๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๑ โครงการก่อสร้างถนน 
ดิน สายโคกหนองอี
แหวน-คลองยาง หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก ซอยนานา
เย็น หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๘๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๔๓ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๑๔๔ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองยาง-โกรก
กัดลิ้น หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๖ โครงการก่อสร้างถนน ดิน
รอบที่สาธารณะประโยชน ์
หมู่ที่ ๙ เขาโคกรักษ ์ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๘๔,๐๐๐ - ๕๘๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงถนน
สายเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ 
๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขาโคกรักษ์ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว 
๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน-ต. ท่า
เยี่ยม หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙,๙๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลองยาง- 
คุ้มโกรกกดัลิ้น  
หมู่ที่ ๙   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๐๒๒,๐๐๐ - ๑,๐๒๒,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๕๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลตาปูุ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๒๗๑,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๒ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน ซอยบา้นนาย
มงคล หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๙ 
(คุ้มโกรกกัดลิ้น) 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
และท ากิจกรรม 

กองช่าง 
 

๑๕๔ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๙   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ า
ที่สะอาดและเพียงพอ 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๕๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
อ่อน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว 
๒๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๘๓,๐๐๐ - ๔๘๓,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ เชื่อม
หนองบุญมาก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๓,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๐,๐๙๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๙๘,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๔๐๔,๐๐๐ - ๔๐๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕๘ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
ซอยนานายยา 
หมู่ที่ ๙   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๕๙ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๑๐ ซอย
บ้านนายเจือ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สมชาย หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๒๑,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๑ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๑๐ สาย
นอก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๔๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอย
บ้านนายเอื้อน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๙๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๖๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
อุทัย หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายนิ
พล หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๕,๙๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนานายคณู 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๖๕๒,๘๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๖ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
และท ากิจกรรม 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๙๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๖๗ โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีปูาย
ช่ือบอกทางเข้า
หมู่บ้าน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
ปูายบอกทางเข้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

๑๖๘ โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าถนนสาย
หลัก หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลอง
ยายนวล-บ้านกุดโบสถ์ 
ต.ท่าอ่าง หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๖๑๒,๕๐๐ - ๒,๖๑๒,๕๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระประปา 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๙๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๗๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๑ ซอย
นานางนา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๒ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ ๑๑ ซอยนา
นางหลงมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๓ โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ ๑๑ ซอยนา
นายแส ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๔ โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบสระประปา หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ปูองกันเด็กลงเล่นน้ า 

ขนาดกว้าง ๒.๔ ม. ยาว 
๑.๒ ม. จ านวน ๒๗๘ ช่อง 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๒๔,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย
และปูองกัน
ปัญหาเด็กจมน้ า 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๗๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยบ้านนายเป ู

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยหนองหิน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว
๗๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยบ้านนางแตงอ่อน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๕๓,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๗๘ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย
และปูองกัน
ปัญหาเด็กจมน้ า 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๗๙ โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘๐ โครงการท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ ๑๑ (รร.บ้านกุด
จอกน้อย-คลองยาย
นวล) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดท่อ คสล. ø ๐.๔๐ 
ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๓๔๐,๐๐๐ - ๓๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๑๘๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ถนนสาย
หลัก หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

กองช่าง 
 

๑๘๒ โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ 
(ท่าข้าม-หนองหอย) 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๙๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๘๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายปน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๘๑,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาง
แฉล้ม หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๘๑,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘๕ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน สายบ้านนาย
จารุภาส-ถนนสาย
หลักคลองกระชาย 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

กองช่าง 
 

๑๘๖ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน สายนานาย
สัมฤทธ์ิ หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบตัิเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๘๗ โครงการปรับปรุงถนน 
สายหลัก (หนองกก – 
กุดจอกน้อย) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘๘ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๖ ซอย
โกรกมันกระชาก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๓๗๕,๐๐๐ - ๓๗๕,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘๙ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๙ เลียบ
คลองชลประทาน – 
โกรกกัดลิ้น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๙๐ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๑๒ แยก
หนองหอย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

๑๐๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑๙๑ โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูที่ ๘ บาน
คลองกระชาย (สาย
หลักแยกกุดจอกใหญ-
คลองยาง) 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๖ ม. ยาว 
๗๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.ก ากนด  

- - - ๒,๓๙๑,๐๐
๐ 

1. - 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

1๙๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูที่ ๘ บาน
คลองกระชาย (ไป
ประปาหมู ๘) 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบอบต. ก าหนด 

 4,599,00
0 

   ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

1๙๓ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 2 ถนน
หนองเพชร 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
3,500 ม. หนา 0.10 ม. 
ตามแบบอบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000  500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

1๙๔ โครงการปรับปรุงถนน
สายหลัก(หนองกก- 
บานกุดจอกนอย)  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
7,100 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000  500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1๙๕ ปรับปรุงถนนดินสาย
คลองลวก-เขาโคกรักษ์
เป็นถนนหินคลุก หมูท่ี 
๑๒ 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

1๙๖ โครงการกอสราง 
ถนนดิน  หมูท่ี ๕  สาย
โจดขาด 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๕ ม.  
ยาว ๕,๐00 ม.   
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  ๒,๐00,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

1๙๗ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูท่ี 6 ซอยนา
นายหริ่ง 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 700 ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

   315,000 315,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

1๙๘ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูท่ี 6 ซอย
โกรกมันกระชาก 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,000 
ม.  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

375,000  375,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1๙๙ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แปลง
เกษตร หมูที่ ๑ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ในการเพาะปลูกและ
ประหยดัคา
กระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,000 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๐๐ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมูที่ 
2 จากหนองเรือ – 
รพ.สต.ละลม 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 
124 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

223,000     ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 
 

๒๐๑ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมูที่ 
2 จากบานนางสมคิด
ลงหนองเรือ 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

กวาง 0.60 ม. ยาว 80 ม. 
พรอมฝาปดิรายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด   

  180,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 
 

๒๐๒ โครงการซอมแซมฝา
รางระบายน้ าและลอก
รางระบายน้ า 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด   100,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 

๒๐๓ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมูที่ 
3 บานนายแสวง-หมูที่ 
10 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 
300 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

  540,000 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๑๐๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๐๔ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ล าละลม 
หมูที่ ๑ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ าใน
การเพาะปลูกและ
ประหยดัคากระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,00
0 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๐๕ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แปลง
เกษตร หมูที่ ๓ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ าใน
การเพาะปลูกและ
ประหยดัคากระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,00
0 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๐๖ โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมูที่ ๑๑ 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 0.
๑๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๐๗ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมูที่ ๒ ซอย
ราน ๑๑๑ แฟมลิี ่

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และน้ าไมทวมขังถนน 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
1๑๐๒ ม. หนา 0.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

๒๐๘ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ล าละลม 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ าใน
การเพาะปลูกและ
ประหยดัคากระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,00
0   

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๑๐๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๐๙ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมูที่ ๑๐ 
ซอยบานนายเปี๊ยก 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง ๔.00 ม. ยาว 
๒๖๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

  ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๑๐ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมูที่ ๓ ซอย
ศาลาประชาคม 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม
ขังถนน 

ขนาดกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนา 0.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  5๐๐,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๑๑ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สระตะ
ประปา หมูท่ี ๕ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ในการเพาะปลูกและ
ประหยดัคา
กระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,000 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๑๒ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ล ามูล 
หมูที่ ๖ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ในการเพาะปลูกและ
ประหยดัคา
กระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,000 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๑๓ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ าบานนาง
ดอกรัง 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด    159,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๑๔ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมูที่ 
1 ซอยกลาง 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 
400 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

   720,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 
 

๒๑๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 9 ซอยนา
นายสมคดิ 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง ๕.00 ม. ยาว 
๓๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  720,00
0 

 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๑๖ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สระโคก
หนองอีแหวน หมูที่ ๖ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ในการเพาะปลูกและ
ประหยดัคา
กระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,00
0 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๑๗ โครงการกอสราง
ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ล ามูล  
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ในการเพาะปลูกและ
ประหยดัคา
กระแสไฟฟูา 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  500,00
0 

  

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

๒๑๘ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมูที่ 
10  

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

   360,000 
 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๑๐๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๑๙ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า คสล. หมู
ที่ 12 ถนนสายหลัก
บานนายพล 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 
400 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

   720,000 

 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไมทวมถนน 

กองชาง 
 

๒๒๐ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมูที่ ๘ สาย
หลัก 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไมทวม 

ขนาดกวาง ๕.00 ม. ยาว 
๓๘๐ ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

  ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๑ โครงการกอสราง
สะพาน คสล.  
หมูที่ 7 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
5.00 ทางเทาขางละ 0.50 
ม.   

   300,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 

๒๒๒ โครงการกอสราง
สะพาน คสล.  
หมูที่ 12 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
5.00 ทางเทาขางละ 0.50 
ม.   

    300,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๓ โครงการกอสราง
ถนนดิน หมูท่ี ๕   
สายหนองแก 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 
๔,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  ๑,๖๐๐,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๒๔ โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมูที ่2 สายหนอง
เพชร 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  500,00
0 

 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๕ โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมูที่ 3 สายตอน้ า 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

500,000    500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๖ โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมูที่ 7 สายคลอง
ลวก-เขาโคกรักษ์ 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
2,800 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

200,000    200,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๗ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมูที่ ๑ ซอย
รอบนอก 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว ๕๕0 
ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  ๕๐๐,๐๐
๐ 

  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

๒๒๘ โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมูที่ 12 สายโคก
พลวง-เขาโคกรักษ์ 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 
4,500 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

500,000    500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๐๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๒๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
ซอยบ้านนายจ าเนยีร  
นุชกระโทก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๓๐๓,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ 
ซอยศาลตาปูุ   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๕๑,๕๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
ซอยบ้านนายสุวิทย์  
ทองโพธิ์  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑๕๑,๕๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓๒ โครงการกอสราง
ไฟฟูาสองสวางสนาม
กีฬา อบต.ละลมใหม
พัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
หลังเลิกงาน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๒๓๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
ซอยบ้านนายเลี้ยม  
ปีกกระโทก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
ซอยบ้านนางสาวบุญ
ชู  ปีกกระโทก   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
สายไร่นายพัฒน์ ด่าน
กระโทก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 
 

๒๓๖ โครงการกอสราง  
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ ๑๑ บานหนอง
ผักหวาน 

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ า
ที่สะอาดและเพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 ๔}500,000 ๔,500,000 ๔,500,000 ๔,500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
ใช 
-ลดคาใชจาย 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1 โครงการขยายสาย
พาดดับสาธารณะ 
(สายพาดดบัไฟแรง
ต่ า) หมูที1่ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ซอยขางวัดละลม  
- ซอยบานนางสุข   
- ซอยบานนางเลิศ 

  216,000 216,000 216,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

2 ขยายเขตไฟฟูา,ไฟฟูา
สองสวาง และสาย
พาดดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
-  ลานกฬีา 
-  อนามัย  

  81,000 81,000 81,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

3 โครงการขยายสาย
พาดดับสาธารณะ 
(สายพาดดบัไฟแรง
ต่ า) หมูที3่ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ซอยบานนายลวน 
- ซอยบานนายมุง 
- ซอยบานนายหลอน 
จ านวน 50 ม. 
- ซอยแปลงผัก จ านวน 
490 ม. 
- หมอแปลงไฟฟูา 50 kw. 

 417,000 417,000 417,000 417,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1 โครงการขยายสาย
พาดดับสาธารณะ 
(สายพาดดบัไฟแรง
ต่ า) หมูที1่ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ซอยขางวัดละลม  
- ซอยบานนางสุข   
- ซอยบานนางเลิศ 

  216,000 216,000 216,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

2 ขยายเขตไฟฟูา,ไฟฟูา
สองสวาง และสาย
พาดดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
-  ลานกีฬา 
-  อนามัย  

  81,000 81,000 81,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

3 โครงการขยายสาย
พาดดับสาธารณะ 
(สายพาดดบัไฟแรง
ต่ า) หมูที3่ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ซอยบานนายลวน 
- ซอยบานนายมุง 
- ซอยบานนายหลอน 
จ านวน 50 ม. 
- ซอยแปลงผัก จ านวน 
490 ม. 
- หมอแปลงไฟฟูา 50 
kw. 

 417,000 417,000 417,000 417,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอย
บานนายสา 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 50 เมตร 

   81,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 
 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
พรอมหมอแปลงสุดล าละลม 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
-  จ านวน  11  จุด  
จ านวน 610 เมตร 

   400,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน  และมไีฟฟูา
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาสอง
สวางสาธารณะในหมูบาน 

ราษฎรมีไฟฟูาใชครบทุก
หลังคาเรือน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
 

  20,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบานมี
ไฟฟูาใช 

กองชาง 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย
บานนางสาวสุพัตรา 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 35 เมตร 

  10,500   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน   

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี 

๒๕๖๕ 
8 โครงการขยายเขตไฟฟูา นา

นางทองมา– โกรกมัน
กระชาก 

ราษฎรมีไฟฟูาใชครบทุก
หลังคาเรือน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน 2,000 เมตร 

  270,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

9 โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะทางเขาวัด 

เพื่อใหมีเสาไฟฟูาที่ได
มาตรฐาน 

จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.  ก าหนด 

  10,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมูบานมไีฟฟูา
ใช 

กองชาง 
 

10 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดับ บาน
นายสวงษ-์บานนางส าเริง 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
จ านวน 200 เมตร 

   30,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมูบานมไีฟฟูา
ใช 

กองชาง 
 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา บาน
นายอุทัย-นานายช้ัน 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 100 เมตร 

   135,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมูบานไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟูาใช
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
-๑๑๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูา บาน
นางอารีย์  คุมนา 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 100 เมตร 

  135,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

13 โครงการไฟฟูาสองสวางศาลา 
SML  หมู 7 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

จ านวน 1 แหง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

   10,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
 

14 โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ซอยบานนายจุล 
จ านวน 150 ม. 
- ซอยบานนางสมจิต 
จ านวน 100 ม. 

   50,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
แสงสวางเพียงพอ 

กองชาง 
 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงา
น

รับผิดช
อบ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

15 โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

   100,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนางนวล 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืนและมไีฟฟูาใช 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

   100,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชทั่วถึง 

กองชาง 
 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนายชีพ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืนและมไีฟฟูาใช 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

   100,000  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมูบาน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟูาใชทั่วถึง 

กองชาง 
 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดับ 
ซอยบานนายบุญสง   

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน 

- ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

   100,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดใชน้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอส าหรับการ
อุปโภค – บริโภค 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

100,000  100,000 100,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมูบานมีน้ า
สะอาดใช
เพียงพอหรับ
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 
 

20 โครงการขุดเจาะบอน้ า
บาดาลซุมเขา หมูที่ 9 

เพื่อประชาชนมีน้ าสะอาด
ใชในการอุปโภคบริโภค 

จ านวน 1 บอ 
รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

   100,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมูบานมีน้ า
สะอาดใช
เพียงพอหรับ
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางตลาด
ชุมชน 

เพื่อใหประชาชนมีสถาน
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา 
และผลผลิตตางๆภายใน 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  500,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย 

ประชาชนมีที่
ขายผลผลติ
ตางๆ 

กองชาง 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๑๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

22 โครงการถมดินที่สาธารณะ
เพื่อกอสรางศาลา
ประชาคม หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับประชุม 
จัดกิจกรรมตางๆ 
ชุมชน 

รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
ประชุม จัด
กิจกรรมตางๆ 
ชุมชน 

กองชาง 
 

23 โครงการติดตั้งปาูยจราจร เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปูายจราจร ขนาด 
รูปแบบ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

 100,000 100,00 100,00 100,00 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ประชาชนใน
พื้นที่มีเสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

24 ถมที่สาธารณะประโยชน์
ติดที่นายด ารง  แนบกระ
โทก 

บ ารุงรักษาที่ดิน
สาธารณะในหมูบาน 

รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

   10,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

บ ารุงรักษา
ที่ดิน
สาธารณะใน
หมูบาน 

กองชาง 
 

25 โครงการกอสรางศูนย์
ประสานงาน อปพร. 

เพื่อให อปพร. มีสถาน
ประชุม อบรม และที่
ประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

   500,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

อปพร.มีสถาน
ประชุม อบรม 
และที่
ประสานงานกับ 

กองชาง 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 

-๑๑๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

2๖ โครงการปรับปรุง
ส านักงาน อบต. ละลม
ใหมพัฒนา 

เพื่อใหมีสถานท่ีในการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
สะอาด เรียบรอย 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

200,000   200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

มีสถานท่ีท างาน
ที่สะอาด 
สะดวก ตอการ
มาติดตอ ของ
ราษฎร 

กองชาง 
 

๒๗ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ บาน
นายจ าลอง แนะกระโทก หมู
ที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ระยะทาง ๕๐ เมตร   

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๒๘ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
สระประปา หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๒๙ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนายอนันต์ แนะกระโทก 
หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
๒๕๐ เมตร    ๒๕๐ 
เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 -๑๒๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓๐ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนายจุล เปลื้องกระโทก 
หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา
ระยะทาง ๓๕๐ เมตร 
๒๕๐ เมตร    ๒๕๐ 
เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๓๑ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนางออ แตะกระโทก  
หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
๒๕๐ เมตร    ๒๕๐ 
เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๓๒ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
สระประปา หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๓๓ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
บานนายอนันต์ แนะกระโทก 
หมูที่ ๙ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
๒๕๐ เมตร    ๒๕๐ 
เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

-๑๒๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ทีค่าดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓๔ โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวาง
สาธารณะ+สายพาดดับ ซอย
ประปา หมูท่ี ๘ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐  100,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดับ หมูที่ 
๑  เลียบล าละลม   

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ขยายเขตไฟฟูา   
-  ตดิตั้งโคมไฟฟูา   

  ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
 

-๑๒๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ พัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ให้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มี
งานท า มีรายได ้

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
อาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพ
แก่ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้พัฒนา
ความรู้ด้านอาชีพมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ท าให้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดขยายสระ
น้ าประปา หมู่ท่ี ๕ บ้าน 
สระตะหมก 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 
- ท าให้น้ าไหลสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

-๑๒๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๒ โครงการขุดลอกสระประปา

หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย 
(ล าดับความส าคัญที่ ๒) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ๕๐๐,๐๐๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกคลอง
กระชาย หมู่ที่ ๘ 
(ล าดับความส าคัญที่ ๓) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบ อบต.ก าหนด - 
 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย 
(ล าดับความส าคัญที่ ๖) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ปากกว้าง ๓ ม. ก้นกว้าง 
๑ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลึก 
๑๐๐ ม. 

- - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๒๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น

หมู่ที่ ๙ สระธารณะคลองยาง 
(ล าดับความส าคัญที่ ๕) 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  ๒๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
เริ่มตน้ E0189799N1628930 
สิ้นสุด E0190037 N1628874 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๖ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมูที่ 
9 บานคลองยาง 
 

- เพื่อกักเก็บน้ าไว
ใชในการเกษตร
กรรมและแกไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

รวมปรมิาตรดินขุด 
4,348 ลบ.ม. 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อ
การเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

๗ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู
ที่ 5 บานสระตะหมก 
 

- เพื่อแกไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลไมสะดวก  
- เพื่อใชใน
การเกษตร 

รวมปรมิาตรดินขุด 
4,550 ลบ.ม. 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อ
การเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

๘ ขุดลอกสระหนองเพชร หมูที่ 
2 

- เพื่อกักเก็บน้ าไว
ใชในการเกษตร
กรรมและแกไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

กวาง 100ม. ยาว 110
ม.ลึก 5 ม. 

- 656,000 656,000 656,000 656,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพ่ือ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อการเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๒๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๙ ขุดขยายสระน้ าแปลงเกษตร 

หมูที่ 7 
- เพื่อกักเก็บน้ าไว
ใชในการเกษตร
กรรมและแกไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

ขุดขยายเพิ่มกวาง 8 ม.
ยาว 80 ม. ลึก 3 ม. 

85,000 
 

85,000 
 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อ
การเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

๑๐ ปรับปรุงระบบสงน้ าแปลงผัก 
หมูที่ 1 

- เพื่อแกไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใชใน
การเกษตร 

ปรับปรุงระบบสงน้ า
แปลงผักหมูที่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อ
การเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

๑๑ โครงการขยายสระโคกตาอน
หมูที่ 3 

เพื่อมีแหลงกักเก็บ
น้ าไวใชอุปโภค
บริโภค 

กวาง 20 ม.ยาว 90 ม. 
ลึก6 ม. 

756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม
ต่ ากวารอยละ ๖๐ 

ท าใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค-
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๑๒ กอสรางแกมลิงโคกหนอง
ผักหวาน 

- เพื่อแกไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใชใน
การเกษตร 

1  ครั้ง - - - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าใหเกษตรกรมี
น้ าใชเพื่อ
การเกษตร 
- ท าใหน้ าไหล
สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๒๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ ขุดลอกคลองลวก เพื่อใหราษฎรมีน้ า
เพียงพอตอการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ตาง  ๆ   

กวาง 20 ม. ยาว 
5,000 ม. ลึก 5 ม. 

- - - 7,500,000 7,500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภครอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ท าใหราษฎรมีน้ า
เพียงตอการเกษตร
และอุปโภคตาง  ๆ 

กองชาง 
 

๑๔ ขุดลอกคลองกระโดน หมูที่ 
1บานละลม 

เพื่อใหราษฎรมีน้ า
เพียงพอตอการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ตาง  ๆ   

ตามแบบ อบต.ก าหนด 360,000 - - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปัญหา
แหลงน้ ารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าใหราษฎรมีน้ า
เพียงตอการเกษตร
และอุปโภคตาง  ๆ 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 (บาท) 



 

-๑๒๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร 
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว ์

เพื่อด าเนินการ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ใหมีความรู 

จัดอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๑๐,๐๐๐ 
  
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - จ านวนอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ที่ไดรับการ
อบรม 

อาสาสมัครปศสุัตว์
ไดรับการฝึกอบรม 

ส านักงานปลัด 

๒ การอบรมการผลิตปุย
อินทรีย์และปุยชีวภาพ 

เพื่ออบรมใหความรู
การผลิตปุยอินทรยี์
และปุยชีวภาพ 

จัดอบรมการผลิตปุย  
ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - จ านวนผูที่ไดเขารับ
การอบรม 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ในการผลติปุย 

ส านักงานปลัด 

๓ จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อใหมีแผนพัฒนา
การเกษตรประจ า
ต าบล 

จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรประจ า

ต าบล 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - พื้นที่ต าบลละลม
ใหมพัฒนามี
แผนพัฒนา
การเกษตร 

มีแผนพัฒนา
การเกษตรเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาต าบล 

ส านักงานปลัด 

๔ อบรมการวินิจฉยัโรค
และแมลงศัตรูพืช 

เพื่อใหผูเขารับการ
ฝึกอบรมมีความรูการ
วินิจฉัยโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

อบรมการวินิจฉยัโรค
และแมลงศัตรูพืช ปี

ละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - จ านวนผูที่ไดเขารับ
การอบรมการ
วินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

ประชาชรมีความรู
ในการวินิจฉัยโรค
และแมลงศัตรูพืช 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

-๑๒๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานรับผดิชอบ
หลัก 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนมี
ความรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-อบรมใหความรู
ความรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได
พัฒนาความรู
และการใช
ชีวิตหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ท าใหประชาชนได
พัฒนาความรูและ
การใชชีวิตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

๖ โครงการศูนย์การเรียนรู
การเกษตร หมูที่ ๑ บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ 

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรูเกษตรหมูที่ ๑ 
เป็นศูนย์เรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  1 ศูนย ์ 20,000 20,000 - 20,000 20,000 ศูนย์  1 ศูนย ์ มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-ส านักงานปลัดฯ 
-ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

๗ โครงการปรับปรุงแปลง
เกษตร หมูที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงแปลง
เกษตรหมูที่ 7 เป็น
ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน  1  ศูนย์ 30,000 30,000 - 30,000 30,000 ปรับปรุงแปลง
เกษตร 1 
แปลง 
 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-ส านักงานปลัดฯ 
-ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

-๑๒๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ อบรมและประชุม

ประชาคมตา่งๆ ของ
หมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ประชาคม
หมู่บ้านมีศักยภาพใน
การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้แก่
คณะกรรมการบรหิาร
กิจการประปา 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
ประปามคีวามรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการ
ประปามากข้ึน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 
 

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
ประปามีศักยภาพใน
การพัฒนากิจการ
ประปามาก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี 
อปพร.ให้มีความ
พร้อมเมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย 

จ านวน  อปพร. ๗๓ 
คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจหรือ
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให ้อปพร.มีทักษะ
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 
- ท าให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจัดการ
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และแก้ไขไฟ
ปุาและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๒
หมู่บ้าน จ านวน ๖๐ 

คน  

- 
 

- - ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจในการ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควันร้อยละ ๖๐ ขึ้น 

ท าให้ประชาชนมีความรู้
ในการดับไฟปุาและ
อันตรายที่เกิดจากไฟปุา 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ รณรงค์และปูองกัน
อุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจในการ
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมี
ความพอใจและอุ่นใจ
เมื่อเกิดสาธารณภยั
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ รณรงค์และปูองกัน
อุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจในการ
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมี
ความพอใจและอุ่นใจ
เมื่อเกิดสาธารณภยั
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร

การศึกษา (ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กใหม้ี
ศักยภาพในการ
ท างาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร  จ านวน ๕ คน ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กได้รับการอบรม
ความรู้เพิ่มเติม 

ท าให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กมศีักยภาพ
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
สติปัญญาให้เด็ก
เล็กได้รับการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้เด็กไดร้ับการ
พัฒนาด้าน
สติปัญญา 

กองการศึ
เกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  

เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับการ
พัฒนาการเรียน
การสอนตาม
หลักสตูรปฐมวยั 

จ านวน ๑ ศูนย ์ ๑๑๙,๐๐๐ 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

๖๔๑,๕๙๐ 

 

๖๔๑,๕๙๐ 

 

๖๔๑,๕๙๐ 

 

ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอต่อ
การพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

ท าให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๓๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๔ การแข่งขันกีฬาศพด.อบต.

ละลมใหม่พัฒนา 
เพือสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาศพด. 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้เด็กเล็กได้
เข้าร่วมกิจกรรม
การกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรยีนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับความรู้และ
เรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ ๓ ครั้ง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้วัฒนาธรรม
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการสานสมัพันธ์รัก
ครอบครัว  

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท าให้สถาบัน
ครอบครัวเกิดความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

๗ โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ศิลปะและ
ปัจฉิมนิเทศเด็ก ศพด.
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กให้เหมาะสมกับ
วัย 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ท าให้เดก็เล็กได้รับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๓๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๘ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก

ประจ าป ี
 

เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแห่งชาติให้
เด็ก ๆ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้เด็กเล็กไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๙ กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเข้าวัด
ฟังธรรมในวันส าคญัทาง
ศาสนา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมใหเ้ด็กเล็ก
ได้รับการปลูกฝังสิ่ง
ที่ดีงาม 

ตลอดปีการศึกษา ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เด็กเล็กไดเ้ข้า
ร่วมงานกิจกรรมใน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมสอนใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อสนับสนุนให้
เด็กเล็กไดร้ับการ
เรียนรู้และ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จากการเล่านิทาน 

ตลอดปีการศึกษา  -๐- -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้เด็กปฐมวัย
ของศพด.มี
คุณธรรมประจ า 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๓๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑๑ โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง

สังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่
พัฒนา (กิจกรรมโตไปไม่โกง) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้ร้บการ
เรียนรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ตลอดปีการศึกษา -๐- -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้เด็กเล็กมี
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ กิจกรรมหนา้ต่างความดีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา(สมุดบันทึก
ความดี) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้
และสร้างความดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตลอดปีการศึกษา -๐- -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้เด็กเล็ก
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
สร้างความดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๓๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ อาหารเสริม (นม) เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

๓  โรงเรยีนในต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

๘๙๐,๐๐๐ 
 
 

๘๙๐,๐๐๐ 
 

๙๔๐,๘๖๐ 
 

๙๔๐,๘๖๐ ๙๔๐,๘๖๐ เด็กทุกคนใน
จ านวน ๓ โรงเรียน
ได้รับอาหารเสรมิ
นม 

ท าให้เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสรมินม 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

๑๔๐,๐๐๐ 
 
  
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๕๙,๐๕๐ 
 

๑๕๙,๐๕๐ 
 

๑๕๙,๐๕๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ
นมทุกคน 

ท าให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได้รับอาหารกลางวัน
ทุกคน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๔๐๖,๗๐๐ 

 

๔๐๖,๗๐๐ 

 

๔๐๖,๗๐๐ 

 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ท าให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของศพด.อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้และ
มีจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิง่แวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

-๐- -๐- -๐- -๐- -๐- รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ท าให้มีความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมฝาูเพดานโรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงฝูา
เพดานโรงอาหาร
ของศพด.ให้ดีขึ้น  

ฝูาเพดานโรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 - 
 

-   -  ฝูาเพดานโรง
อาหารได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝูาเพดานโรง
อาหารศพด.มี
สภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัยต่อเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนของศพด.ให้
น่าอยู่ น่าดู น่า
เรียน 

อาคารเรยีน ศพด.อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

๓๐,๐๐๐  - 
 

-   -  อาคารเรยีนศพด.
ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นร้อยละ ๘๐ 

ท าให้มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

๗ โครงการก่อสร้างแท่นวางถัง
น้ าดื่มศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เพื่อก่อสร้างที่วาง
ถังเก็บน้ าดื่ม-น้ าใช้
ในศพด. 

ถังเก็บน้ าศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

๓๐,๐๐๐  - 
 

-   -  มีที่วางถังเก็บน้ า
ภายในศพด.ที่ได้
มาตรฐาน  

ท าให้มีที่วางถังเก็บ
น้ าภายในศพด.ทีไ่ด้
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๘ โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ โรง
อาหารศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงโตะ๊-
เก้าอี้ โรงอาหาร
ของศพด.ให้ดีขึ้น  

โต๊ะ – เก้าอี้ ในโรง
อาหารศพด.ที่ช ารดุ 

๒๐,๐๐๐ - - -  โต๊ะ เก้าอี้นั่งเด็กมี
สภาพดีขึ้น
ปลอดภัยต่อเด็ก 

ท าให้มีโต๊ะ เกา้อี้
นั่งเด็กมีสภาพดีขึ้น
ปลอดภัยต่อเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๙ โครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมห้องน้ าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมห้องน้ า
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนาให้
สามารถใช้งานได้ดี
ขึ้น 

ห้องน้ าภายในอาคาร
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

-  - 
 

๕๐,๐๐๐  -  ห้องน้ าภายใน
อาคาร ศพด.ได้รับ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นร้อยละ ๘๐ 

ท าให้มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ ค่าอาหารกลางวันให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดสารอาหาร
และให้มมีีอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

สถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน ๓  แห่ง ใน
เขตพื้นท่ีต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

- - ๑,๖๓๒,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๐๐๐ เด็กทุกคนใน
สถานศึกษา ๓ แห่ง  
ได้รับอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กทุกคนได้รับ
อาหารครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑ ศูนย ์

๘๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคาร สถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ท าให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
และเต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

จ านวน ๑ ศูนย ์ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

-๑๓๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ อบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม  
อสม. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้านอสม. 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

อสม.มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๒ รณรงค์ปูองกันโรคตดิต่อ 
เช่น โรควัณโรค โรคไขห้วัด
นก   โรคไข้เลือดออก  

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
และก าจดั
โรคตดิต่อต่างๆ  

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ความสามารถในการ
ปูองกันโรคติดต่อ 
โรคระบาดได้ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้โรคติดต่อโรค
ระบาดได้รับการ
ควบคุมและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๓ โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ปูองกันหรือลด
ความเสี่ยงโรค
ไข้เลือดออก ใน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๔ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

เด็กและเยาวชนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

- - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ความเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรมีประมาณท่ี
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๔๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ การส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์

และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดรสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณฯ 

เพื่อเป็นค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรม  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๖๐ 

ผู้ส ารวจข้อมูลสัตว์
ได้รับสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานของศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้า
ฟูาจุฬาภรณฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการท าหมันสุนัข แมว 
ร้อยละ ๕ ต่อปี ของ
ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอโชค
ชัย 

เพื่อลดประชากรสุนัข 
แมว ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ ต่อป ี

ด าเนินโครงการปลีะ 
๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ลดประชากรสุนัข 
แมว ไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ต่อป ี

ท าให้ลดประชากร
สุนัข แมว ไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ต่อป ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๔๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๗ จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหาสิ่ง

เสพติด 
เพื่อปูองกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

๓๐๐  ชุด ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จ านวนกลุ่มเสี่ยงท่ี
สุ่มตรวจพบสาร
เสพติดน้อยลง 

ท าให้ปัญหายาเสพ
ติดลดลง   

กอง
สาธารณสุขฯ 

๘ อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน  ๑๒  หมูบาน 
หมู่บา้น 

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒  หมู่บา้น  
 ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ   
ร้อยละ ๑๐๐ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๙ โครงการฉดีวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จ านวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ปูองกันหรือลด
ความเสี่ยงโรคพิษ
สุนัขบ้า ใน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
-๑๔๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ โครงการสงเคราะห์

และช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ครอบครัว
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล 

๑. สนับสนุนเงินสงเคราะหค์รอบครัว
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ 
ครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผูด้้วยโอกาส
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ท าให้ครอบครัว
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนาได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่ม/องค์กรผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิดร่วมท า
ในกิจกรรมที่เกดิ
ประโยชน์แก่
ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่ม
องค์กรผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจ อาทิ 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้กลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๓ โครงการจดัสวสัดิการแก่

คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่
คนพิการในต าบลใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. จัดหาอุปกรณ์ในการด ารงชีวิต
ให้คนพิการ 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่ี
อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการผูสู้งอายุ 
และผูด้้วยโอกาส
ได้รับสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๑. ท าให้คนพิการใน
ต าบลไดรับอุปกรณ์
ในการด ารงชีวิต 
๒. ท าให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สภาพแวดล้อมและท่ี
อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม 

ส านักปลดั 

๔ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้ยากจนให้มี
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย 

ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส
ได้รับการซ่อมแซม 

ท าให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีท่ีอยู่
อาศัยท่ีมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

๕ โครงการเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
ก าลังใจให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์และ
กลุ่มเสี่ยง 

เพื่อเยี่ยมเยือนฟ้ืนฟู
ก าลังใจให้ผู้พิการผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มเสี่ยงและ
ครอบครัวโดยอาสาสมัคร
ด้วยการสอบถามปัญหา
ความต้องการ 

ออกเยี่ยมเยือนผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง ในต าบล
เพื่อเสริมสร้างก าลังใจและมอบ
เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นแกผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
เอดส์ กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์และกลุ่ม
เสี่ยง ร้อยละ ๘๐ มี
ขวัญและก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต 

ท าให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์
และกลุ่มเสี่ยง มีขวัญ
ก าลังใจท่ีจะต่อสู้
และด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๗ โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน 
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนรู้จักการ
ออม โดยยึดหลัก 
ประชาชนออม  
๑ ส่วน  อปท.
สมทบ ๑ ส่วน 
รัฐบาล ๑ ส่วน 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการ 

ท าให้ประชาชนมี
ระบบสวสัดิการชุม
ขนที่ดูแลกันอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ โครงการเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของบทบาทสตร ี
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในบทบาท
สตรีภายในต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ตังแทนกลุ่มสตรีมี
ศักยภาพและมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ ลด ละ เลิกอบายมุขสร้างสุข
เยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนห่างไกล
อบายมุข 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
อบายมุข 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ - - -  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้เยาวชนมี 
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการจดัตั้งศูนย์
ประสานงานเด็กและเยาวชน 

เพื่อจัดต้ังศูนย์
ประสานงานเด็กและ
เยาวชน 

จัดตั้งศูนย์ฯ 
จ านวน ๑  ศูนย ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีศูนย์ประสานงาน เด็กและเยาวชนต าบล
ละลมใหม่พัฒนามี
ศูนย์ประสานงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๔๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ วัยรุ่นมีรักปลอดภัย อย่าไว้ใจ

เอดส ์
เพือ่อบรมให้ความรู้
แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับโรค
เอดส์ 

อบรมให้ความรู้ต่างๆแก่
วัยรุ่นเกี่ยวกับรักใน
วัยรุ่นและเรื่องโรคเอดส ์

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้วัยรุ่นมี ความรู้ 
ความเข้าใจ และน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพดีท้ังกาย 
และจิต 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ประชาชน
ท่ัวไปมีสุขภาพดีท้ัง
กาย และจิต 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องกฎหมาย 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ  
- กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับต่าง ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยยา
เสพติและลดปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัยยาเสพติดและลด
ปัญหายาเสพติใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ โครงการจดังานประเพณี

แข่งขันเรือยาวประจ าป ี
เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๖๐  

ท าให้ประเพณี
ไทยคงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัขบวนแห่ร่วมงาน
สมโภชน์ฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารีอ าเภอโชคชัย 

เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของ
ท่านท้าวสุรนารี 

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชน
ได้ระลึกถึงคณุ
งามความดีของ
ท่านท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนไดใ้ช้เวลา
ว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนออก
ก าลังกาย 

จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

อุปกรณ์กีฬาตรง
ตามมาตรฐาน 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทั่ถฃองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ้ง 
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลงั 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
 
  

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐
๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เครื่องออกก าลังกาย
ตรงตามมาตรฐาน 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๖๐  

ท าให้ประเพณีไทย
คงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๔๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ  HIV. 

ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

๒๔,๐๐๐ 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ  HIV. ท่ี
ลงทะเบียน 

ผู้ติดเชื้อ  HIV.
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยัง 
 - อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  
- อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี  
- อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี  
- อายุ ๙๐ ปีขึ้น  

๗,๙๙๑,๖๐๐ ๘,๐๔๑,๖๐๐ ๘,๐๙๑,๖๐๐ ๘,๑๔๑,๖๐๐ ๘,๑๔๑,๖๐๐ จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

ท าให้ผู้สูงอายุท่ี
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

เพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
เบี้ยความพิการให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

จ านวนคนพิการที่
ได้รับเบี้ยความพิการ 

๒,๑๘๙,๖๐๐ ๒,๒๐๙,๖๐๐ ๒,๒๒๙,๖๐๐ ๒,๒๔๙,๖๐๐ ๒,๒๔๙,๖๐๐ จ านวนผู้พิการที่
ลงทะเบียนรบัเงินเบี้ย
ความพิการ 

ท าให้ผู้พิการที่
ลงทะเบียนได้รับ
เบี้ยความพิการ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๕๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดลุอย่างยัง่ยืน 
     ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอย เพื่อก าจัดขยะมลู

ฝอยภายในหมู่บ้าน 
จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน  - - - ๒๗๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการก าจดัขยะมลูฝอย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

ท าให้ขยะมูลฝอย
ภายในต าบลละลม
ใหม่พัฒนา ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ จัดหาถังขยะมลูฝอย เพื่อรองรับขยะมลู
ฝอยภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ถังขยะได้มาตรฐานครุภณัฑ ์ ท าให้มีที่รองรับ
ขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือนเพื่อรอ
การน าไปก าจัด
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ บริหารจดัการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

๑.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต.ละลมใหม่

พัฒนา จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ 
๒.ปริมาณขยะมูลฝอยในการ
น าไปก าจัดลดลงไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ 

๑.ท าให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.ท าให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่น าไป
ก าจัดลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๕๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดลุอย่างยัง่ยืน 
     ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ ปักแนวเขตที่สาธารณะ 

และรังวัดทีด่ินในต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ/ออกรังวัดฯ 

ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ 
 
  
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนพื้นที่สาธารณะ
ในต าบลละลมใหม่
พัฒนาได้รับการปัก
แนวเขต 

ท าให้ที่สาธารณะไม่
ถูกบุกรุก/ออกรังวัด
ที่สาธารณะ 

กองช่าง 
 

๒ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑.เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นประกอบดว้ย  
พืช  สัตว ์ ชวีภาพ  ภูมิปัญญา  
แหล่งโบราณคดี  แหล่ง
ทรัพยากร  ธรรมชาต ิ
๒.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาและ
ด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  ๓  
ด้าน ดังนี้ 
    -ด้านที่ ๑ การบริหารและ
การจัดการ 
    -ด้านที่ ๒  การด าเนินงาน 
    -ด้านที่ ๓ ผลการ
ด าเนินงาน 

ปุาชุมชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ปุาชุมชน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา  ได้รับการ
ส ารวจ ร้อยละ ๗๐ 

- ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  ที่เป็น
ระบบ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 
- มีการสรา้ง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยาการ
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๕๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดลุอย่างยัง่ยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ พัฒนาแหล่งน้ า/ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์รอบล าละลม 
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ล าละลม 

จ านวน ๑ แห่ง - 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

ท าให้แหล่งน้ าล า
ละลมได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า 
หมู่ ๗ ล ากุดจอกใหญ ่
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จ านวน ๑ แห่ง - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

กองช่าง 

๓ ปลูกปุาชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

ด าเนินโครงการปี
ละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการด าเนิน
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้
ทรัพยากรธรรมชา
ติ  
เกิดความสมดลุ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 
 

-๑๕๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ส านักงาน อบต. ละลม
ใหมพัฒนา 

เพื่อใหมีสถานท่ีใน
การท างานท่ี
เหมาะสม สะอาด 
เรียบรอย 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

200,000 - - - - ปรับปรุง
ส านักงาน 
จ านวน 1 แหง 

มีสถานท่ีท างานท่ี
สะอาด สะดวก ตอ
การมาตดิตอ ของ
ราษฎร 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการกอสรางศูนย์
ประสานงาน อปพร. 

เพื่อให อปพร. มี
สถานประชุม 
อบรม และที่
ประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ศูนย์
ประสานงาน อป
พร. จ านวน 1 
แหง 

อปพร.มีสถาน
ประชุม อบรม และ
ที่ประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการปรับปรุง
หอประชุม อบต. ละลม
ใหมพัฒนา 

เพื่อใหมีสถานท่ีใน
การประชุมและจดั
กิจกรรมตางๆ 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

500,000 - - - - หอประชุม 
จ านวน 1 แหง 

มีสถานประชุม 
อบรม และจัด
กิจกรรมตางๆ 

ส านักปลัด 
 

๔ โครงการกอสรางหองน้ า
ศูนย์พัฒนาชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
ต าบลละลมใหมพัฒนา 

เพื่อใหมีหองน้ า
เพียงพอแก
ผูสูงอาย ุ

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - หองน้ า จ านวน 
๑ แหง 

มีหองน้ าอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับผูสูงอายุ  

ส านักปลัด 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 
 
 

-๑๕๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๕ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (ส านักงานปลัด) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ปลัดทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๙๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 
 

ขวัญก าลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 
 

๖ ประดับธงชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียนหน้า
หน่วยงาน 

เพื่อสนับสนุนการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ด าเนินกิจกรรมปลีะ  
๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ท าให้สนับสนุนการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อความเป็นสากล
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ส านักงานปลัด 

๗ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานปลดั) 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. 
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ 

อบต. 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให้บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๕๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๘ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๑.เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์ในการ
มาพัฒนาองค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ ์ปรับ
ทัศนคติระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝุาย
การเมืองและประจ า 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

ทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจและ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงานไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑.ท าให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
๒.ท าให้เกิดความ
สามัคคีและทัศนคติ
ท่ีดีระหว่าง
ข้าราชการประจ า
และการเมือง 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา
และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดท า
ดูแลเว็ปไซด์ 

ด าเนินการตามโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ท าให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๕๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๐ เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมีทัศนคติที่
ดีต่อการท างาน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานในองค์กร 
ไม่ต่ ากว่า ๘๐% 

ท าให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคณุภาพการ
ให้บริการ 

เพื่อติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคณุภาพ
การให้บริการ 

๑๒  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 
 

  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้รู้ถึงความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ของหน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

เพื่อเปน็ขวัญและ
ก าลังใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุก
คน 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๕๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังทุกคน 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อ
จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

ท าให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

๑๔ โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได ้

ด าเนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีให้

ส าเรจ็ 

-๐- 
 

-๐-  ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีไดส้ าเร็จ 

ท าให้ระบบการ
จัดเก็บภาษีของ
หน่วยงานไดร้ับการ
พัฒนา 

กองคลัง 

๑๕ โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนโดยการ
บริการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

ปีละ ๑ ครั้ง -๐- -๐- -๐- -๐- -๐- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการ ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริหารจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๕๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (กองศึกษาฯ) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๓๖,๐๐๐ 
 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองศึกษาฯ 
 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองศึกษาฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๕๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (กองช่าง) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุกท่าน ๑๔๑,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 

๑๘๙,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให้บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

๓ บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน
สายหลักและถนนสายรอง ใน
เขตความรับผดิชอบของ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  ยาว  ๒๔๐
เมตร   

๖๐๐,๐๐๐  
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 

-๑๖๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๔ ตรวจสอบน้ าประปาหมู่บ้าน

และน้ าบาดาล 
เพื่อใหร้าษฎรมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

๓๐,๐๐๐ 
  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

๕ บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ  

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

ในเขตรับผดิชอบของ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

๒๐๐,๐๐๐  
  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองช่าง 
 

๖ โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน เพื่อปูองกันภัยแล้ง
และแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วม 

จ านวน  ๑  แห่ง - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-มีน้ าใช้ในช่วงภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๖๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑ โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

๑๒  หมู่บา้น   ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

๑๒  หมู่บา้น   ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

  
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 

-๑๖๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก 

อบต./สมาชิกสภา อบต. 
๑๒  หมู่บา้น ๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ท าให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

ด าเนินการปลีะ  ๑  
ครั้ง  ปี  ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  
ได้รับการอุดหนุน 
จ านวน  ๑  ศูนย์ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา  
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ อุดหนุนส่วนราชการอ าเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส่วนราชการอ าเภอโชค
ชัย 

งานพระราชพิธี  รัฐ
พิธี  และงาน
ประเพณีต่างๆ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ อุดหนุนส่วนราชการ  
จ านวน  ๑  แห่ง 

ส่วนราชการ
อ าเภอโชคชัย
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 
 
 
 

-๑๖๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
๗ โครงการประชุมให้ความรู้

ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ  
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชิกสภา อบต. 

๑๒  หมู่บา้น - 
 
 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ประชาชนเข้าใจ
และมสี่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 

 
 

-๑๖๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1 กอสรางถนนคสล.สายแยก
โคกพลวงบน ต าบลละลม
ใหมพัฒนาเชื่อมอบต.แหลม
ทอง  อ าเภอหนองบุนมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางต าบล/อ าเภอ 

 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
6,500 ม. หนา 0.15ม. 
เร่ิม 02190,1637938 
สิ้นสุด 207092 
        1637024 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนนคสล. สายคลอง
กระชาย ต าบลละลมใหม
พัฒนาเชื่อมบานโนนเพชร 
(ทต.ทาเยี่ยม) อ าเภอโชคชัย  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กวาง 6 ม. ยาว 
6,500 ม. หนา 0.15 ม. 
เร่ิม 02185,1637024 
สิ้นสุด 201225 
        1634352 

 19,500,000 
(อบจ.นม.)/

(จังหวัด 

19,500,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

19,500,000 
(อบจ.นม.)/

(จังหวัด 
 

19,500,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด 

 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนนลาดยางสาย
บานละลม ม. 3 เช่ือมบาน
โคกลอย(ทต.แหลมทอง) 
อ าเภอหนองบุนมาก  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กวาง 6 ม. ยาว 
6,200 ม.หนา 0.05 ม. 
เร่ิม 01648,1641531 
สิ้นสุด 208679 
        1641569 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหารอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
-๑๖๕- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4 กอสรางถนน คสล.สายบาน
ละลม ม.2 – สระหนอง
เพชร  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางหมูบาน 

 ขนาด กวาง 6 ม.  
ยาว 5,500 ม.  
หนา 0.15 ม. 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูบานและ
ระหวางหมูบาน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองชาง 
 

5 กอสรางถนนคสล.(สายเลียบ
ล าละลม ม.1 เช่ือมสาย
คลองเสว ม.7) 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กวาง 4 ม.  
ยาว 2095 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 4,200,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

4,200,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

4,200,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

4,200,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูบานและ
ระหวางหมูบาน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองชาง 
 

6 กอสรางถนนลาดยางสาย
คลองกระชายเช่ือมบานโนน
เพชร (ทต.ทาเยี่ยม)  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางต าบล/อ าเภอ 

 ขนาดกวาง 6 ม.  
ยาว 5,000 ม.  
ไหลทางลาดยางขางละ  
1 ม. 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 
 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูบานและ
ระหวางหมูบาน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 

ผ.๐๒/๑ 



 

 
 
 

-๑๖๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

7 กอสรางถนนคสล.สายแยก
หนองกกอ าเภอเช่ือมต าบล
สีสุก อ าเภอจักราช  

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางหมูบาน 

กวาง 8 ม.ยาว 10,000 
ม.หนา 0.15 ม. 

  40,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

40,000,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

40,000,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

8 ปรับปรุงถนนสายหลักแยก
หนองกก-บานกุดจอกนอย  
โดยวธิี Deep Patch-Skin 
Patch 

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูบานและ
ระหวางหมูบาน 

วิธี Deep Patch-Skin 
Patch 

500,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

 500,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

500,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

500,000 
(อบจ.นม.)/ 

(จังหวัด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

9 ขุดลอกล าละลม ต าบลละ
ลมใหมพัฒนา  

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
น้ าใชอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตร
เพียงพอ 

ขนาดกวางเฉลี่ย 80 ม. 
ยาว 2,000 ม. ลึกรวม 6 
ม.ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 544,000  ลบ.ม. 

26,700,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

  
 

  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้น 

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีน้ าใชอุปโภค
บริโภคและใชใน
การเกษตรเพียงพอ 

กองชาง 
 

10 กอสรางประตูน้ าเปิด-ปิด 
ทายละลม 
 

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
น้ าใชอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตร
เพียงพอ 

 (รายละเอยีดตามแบบที่
ชลประทานก าหนด) 

  4,000,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด)  

  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปัญหา
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกมีน้ าใช
อุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตร
เพียงพอ 

กองชาง 
 

 

ผ.๐๒/๑ 



 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้นวมโครงชุบ 42,000 42,000 - - -

บริหารงานท่ัวไป และส่ิงปลูกสร้าง) จ านวน 30 ตัว ตัวละ 
ครุภัณฑ์ 1,400 บาท

2. เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  หน้า 9 หมู่ 9 8,500 - - - -
จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
3. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 50 ตัว 14,000 - - -
4. เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน - - ๔,๕๐๐ -  -
จ านวน 1 ตู้
5. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 19,500  - - -
ขนาด 63Wx74Dx99H  cm. จ านวน 6 ตัว
6. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก  ส่วนชนิดติดผนัง 21,000 - - - -
ขนาด 18,000 BTU  จ านวน 1 เคร่ือง
7. เพือ่จดัซ้ือเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง - - ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ -
ขนาด 5x12x2.5 ม. จ านวน 2 หลัง
8. เพือ่จดัซ้ือพดัลมต้ังพืน้  ขนาด 16 น้ิว จ านวน  4 ตัว - 7,200 - - -
9. เพือ่จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม  โครงเหล่ียม ขาต้ังล้อเล่ือน 12,000 - - - -
ขนาด 24 น้ิว จ านวน  3 ตัว

 -๑๖๗-

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

แบบ ผ. 03                                         บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รับผิดชอบหลัก
ส านกังานปลัด

แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้นวมโครงชุบ 42,000 42,000 - - -

บริหารงานท่ัวไป และส่ิงปลูกสร้าง) จ านวน 30 ตัว ตัวละ 
ครุภัณฑ์ 1,400 บาท

2. เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  หน้า 9 หมู่ 9 8,500 - - - -
จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
3. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 50 ตัว 14,000 - - -
4. เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน - - ๔,๕๐๐ -  -
จ านวน 1 ตู้
5. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 19,500  - - -
ขนาด 63Wx74Dx99H  cm. จ านวน 6 ตัว
6. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก  ส่วนชนิดติดผนัง 21,000 - - - -
ขนาด 18,000 BTU  จ านวน 1 เคร่ือง
7. เพือ่จดัซ้ือเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง - - ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ -
ขนาด 5x12x2.5 ม. จ านวน 2 หลัง
8. เพือ่จดัซ้ือพดัลมต้ังพืน้  ขนาด 16 น้ิว จ านวน  4 ตัว - 7,200 - - -
9. เพือ่จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม  โครงเหล่ียม ขาต้ังล้อเล่ือน 12,000 - - - -
ขนาด 24 น้ิว จ านวน  3 ตัว

 -๑๖๗-

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด

แบบ ผ. 03                                         บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รับผิดชอบหลัก
ส านกังานปลัด

แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10. เพือ่จดัซ้ือพดัลมไอน้ า 38,000 - - -
ขนาด 24 น้ิว จ านวน  จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภัณฑ์งานบ้าน 1. เพือ่จดัซ้ือตู้เย็น - 15,000 - -
งานครัว ขนาด 9 คิวบิกฟตุ 1 เคร่ือง

2. เพือ่ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พฒันาคุณภาพชวิต - 30,000 - -
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม่านหน้าต่างจ านวน 5 ช่อง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10x2.80 ม. และม่านประตู
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10x300 ม. 
๓.เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร  จ านวน ๑  เคร่ือง  -  - ๑๓,๐๐๐  -  -
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ 1. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ - - 17,000 -
คอมพวิเตอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 ชุด เกณฑ์  

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)
2. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 16,000 -
เพือ่งานประมวลผล แบบท่ี 1
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19  น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)

 -๑๖๘-
                                         บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03

แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA - - 2,500 -
จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)

ครุภัณฑ์โฆษณา ๑.กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจติอล 18,000 - ๑๘,๐๐๐  -
ความละเอียด
24 ล้านพกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง
2. กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า  แบบมีล้อเล่ือน - 20,000 - -
ขนาด 90x120 ซม  จ านวน 5 อัน

ครุภัณฑ์เคร่ือง 1. เพือ่จดัซ้ือถังดับเพลิง ส าหรับติดต้ังศูนย์ผู้สูงอายุ 21,000 - - -
ดับเพลิง จ านวน 1 ถัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1. เพือ่จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ - 51,000 - 51,000
และขนส่ง ขนาด 120 cc  จ านวน 1 คัน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

3. เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  - -  - - 2,500,000
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย

 -๑๖๙-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

                                         บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03
แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ 1. เพือ่จดัซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ลอยคู่ - -  - ๗,๕๐๐  -
วิทยุ ล าโพงอเนกประสงค์

2 ตัว มีแอมป์ในตัวขนาด
15 น้ิว ขนาด 300 วัตต์

แผนงาน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพือ่จดัซ้ือโต๊ะชุดเข้ามุม 7,000 21,000 - -  -
บริหารงานท่ัวไป และส่ิงก่อสร้าง) ขนาด w180xD120xH75 cm. เคลือบผิวด้วย

เมลามินหนา 25
2. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน - 58,500 - -  -
ขนาด 63Wx74Dx99H cm. จ านวน 15 ตัว
3. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ 51,200 - -  - -
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 40,000 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง
4. เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ - - 20,000 -
จ านวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท
5. เพือ่จดัซ้ือตู้แฟม้สูงโล่ง 4 ช้ัน  เก็บเอกสาร - 14,000 - - กองคลัง
จ านวน 4 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท
6. เพือ่จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน - 19,500 - -
ขนาด 63 Wx74Dx98H75cm. จ านวน 5 ตัว

 -๑๗๐-

แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

                                         บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ส านักงานปลัด

กองคลัง

กองคลัง

 

 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภัณฑ์ 1. เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 30,000  - - กองคลัง
คอมพวิเตอร์ Network แบบท่ี 2  จ านวน 3 เคร่ือง

 (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)
ครุภัณฑ์ 1. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม - - 13,000 -
งานบ้านงานครัว จ านวน 1 เคร่ือง  ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน - - 59,000 ๕๙,๐๐๐

จ านวน 1 เคร่ือง
2 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 8,500 - - -

และส่ิงก่อสร้าง) จ านวน 1 ชุด ขนาด 9 น้ิว
มีฐานรองโต๊ะหมู่และมีโต๊ะแท่นบูชา 9 น้ิว
2. เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด  จ านวน  ๒  หลัง 5,500 5,500 - -
3. เพือ่จดัซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน จ านวน 2 หลัง - 5,500 5,500 -
๔.เพือ่จดัซ้ือโซฟาตัวยาว  พร้อมโต๊ะกลาง 5,000 - - - -
ขนาด ๑๘๐x๘๕x๘๐ ซม.  จ านวน  ๑  ชุด
5. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ - 51,800 114,400 -
ขนาด 1๘,000 บีทียู  จ านวน 4 เคร่ือง
6. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 17,000 - - -
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง

 -๑๗๑-

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

แบบ ผ. 03
แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

                                         บัญชีครุภัณฑ์

 

 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7. เพือ่จดัซ้ือพดัลมติดผนัง ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - - 10,000 10,000
ใบพดั 18 น้ิว จ านวน 10 เคร่ือง
8. ตู้กับข้าว ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ขนาดสูง 3 ฟตุ - - 3,000 -

ครุภัณฑ์ 1. เพือ่จดัซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 2,400 - - -
คอมพวิเตอร์ ขนาด w100xD60xH75 cm. จ านวน 1 โต๊ะ

2. เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว - 16,000 - -
 จ านวน 1 เคร่ือง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT )
3. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ - - 15,000 -
LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง
ICT ก าหนด
๔. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL in one - - 17,000 -
ส าหรับงานส านักงาน  เพือ่งานประมวลผล แบบท่ี 1
ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๒๑  น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)
๕. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA - - 2,500 -
จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)

 -๑๗๒-

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

แบบ ผ. 03
แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                                         บัญชีครุภัณฑ์

 

 

 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 3,300 3,300 - -
ขนาด 18 หน้า / นาที  จ านวน 2 เคร่ือง

3 แผนงานเคหะและ (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เก้าอี้ส านักงาน - 19,500 - -
ชุมชน และส่ิงก่อสร้าง) ขนาด 63Wx74Dx99H cm. จ านวน 6 ตัว

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ารวจ 1. เพือ่จดัซ้ือไม้สต๊าฟ - 2,500 - - -

ขนาด 4 เมตร จ านวน 1 อัน
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)
3. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า - - -  - 5,000
จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกระทรวง ICT ก าหนด)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ 8,000 - - - 8,000
ขนาดเคร่ืองยนต์ 1 แรงม้า บาร์โซ่ยาว 11.5 น้ิว น้ าหนัก 5 กก.
2. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน - - 21,000 -
เคร่ืองยนต์เบนซินน้ าหนักของเคร่ืองไม้น้อย 
กว่า 80 กก. แรงตบอัด ไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความ
เร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ัง/นาที

 -๑๗๓-

องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน

                                         บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03

กองการศึกษาฯ

แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

กองช่าง

กองช่าง

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 

 

 



 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔. เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - -  - 16,000  -
เพือ่งานประมวลผล แบบที่ 1
ขนาดจอไมน่้อยกว่า 19  นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT ก าหนด)

 -๑๗๔-

กองช่าง

                                         บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03
แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบละลมใหมพ่ฒันา อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


