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องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา 

 
 



ค าน า 

    เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีโครงการกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ แต่มิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง         (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 



สารบัญ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)              ๒ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)            ๓ - ๒๔ 
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ส่วนที่ 1 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนงานนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ไปแล้วนั้น  แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของ ผู้บริหาร และ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย การ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 



 

-๒- 
 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  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) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                     

     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - ๑๔ ๖,๖๐๖,๓๐๐ ๕๖ ๑๐๒,๘๕๓,๔๘๐ ๕๙ ๑๐๓,๑๖๐,๘๕๐ ๑๒๙ ๒๑๒,๖๒๐,๖๓๐ 
รวม ๐ ๐ ๑๔ ๖,๖๐๖,๓๐๐ ๕๖ ๑๐๒,๘๕๓,๔๘๐ ๕๙ ๑๐๓,๑๖๐,๘๕๐ ๑๒๙ ๒๑๒,๖๒๐,๖๓๐ 

๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

                    
     ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๐ ๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 
๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ความมั่นคง  และสนับสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 

                    
     ๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  - ๑ ๙๙,๐๐๐  -  -  -  -  - ๙๙,๐๐๐ 

รวม ๐ ๐ ๑ ๙๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๙,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๐ ๐ ๑๖ ๖,๗๕๕,๓๐๐ ๕๗ ๑๐๒,๙๐๓,๔๘๐ ๖๐ ๑๐๓,๒๑๐,๘๕๐ ๑๓๒ ๒๑๒,๘๖๙,๖๓๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 

 

ส่วนที่ 3 



-๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

1 โครงการรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้าน
นายกุศล – โรงส ี

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 306,000 306,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

2 
 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ พร้อม
เครื่องออกก าลังกายและ
เครื่องเล่นเด็ก   หมู่ที่ 1 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรภายในพื้นที่
มีสถานท่ีออกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต.ก าหนด - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนมีพื้นที่
ออกก าลังกาย 
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
บริเวณล าละลม หมู่ที่ 1 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
ปลอดภัยและป้องกันเด็ก
ลงเล่นน้ า 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

4 โครงการถนน คสล.รอบ
แปลงเกษตร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 660,000 660,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.01 



-๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

5 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
นายสุวัฒน ์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน 
  สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ 2 โปร่ง
ฟาน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,500 ม. ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

- 876,000  500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน   
  สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จากแยก หมู่ที่ 
2 – คลองลวก 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

2,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด ก าหนด 

- - 520,000 520,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน 
  สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหนอง
เพชร หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

2,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด ก าหนด 

- 520,000 - 520,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



 
-๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายอูม่หานคร – 
เดิ่นข้ีหมา หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

1,450 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

- - 754,000 754,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนสัญจร 
  สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
หนองเรือ หมู่ที่ 2 บ้านละ
ลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
ปลอดภัยและป้องกันเด็ก
ลงเล่นน้ า 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนได้รับ 
  ความปลอดภยั 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างบันได 
คสล.ลงหนองเรือ หมู่ที่ 2 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชนล์งไปตักน้ าได้
สะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนได้รับ 
  ความปลอดภยั 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดิน หมู่ที่ 2 ไร่นายสมชาย 
– ป่าประดู ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,200 ม. ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

- - 420,480 - ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชนสัญจร 
  สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



 
-๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

14 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 3 นานาง
แป้น 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - 260,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

15 
โครงการปรับปรุง
อาคาร หมู่ที่ 3 บ้านละ
ลม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสถานท่ีประชาคม และ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 890,000 890,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกมสีถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ซอยร้านบ้าน
เพื่อน หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
420 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

- - 586,000 586,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายตอน้ า  
หมู่ 3 บ้านละลม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
7,000 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

- - 23,100,000 23,100,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

18 โครงการก่อสร้างรั้ว
บริเวณล าละลม หมู่ที่ 4 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
ปลอดภัยและป้องกันเด็ก
ลงเล่นน้ า 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.นานายวิชาติ หมู่ที่ 4 
บ้านละลม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
330 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 726,000 726,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 4 บ้านละลม ซอย
ข้างคลองประดู ่

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - 150,000 - 150,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

21 โครงการขยายถนน
ทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - 350,000 - 350,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.01 



-๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

22 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
บ้านละลม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประชาคม และใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 890,000 890,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกมสีถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

23 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้าวดั หมู่ที่ 
5 บ้านสระตะหมก 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 350 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด  

- - 962,500 962500 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

24 โครงการปรับปรุงถนน
สายสระประปา หมู่ที่ 
5 บ้านสระตะหมก  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 250 
ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 348,800 348,800 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอย
นานายช้ัน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
450 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 234,000 234,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



-๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

26 โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 
6 บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนางล าดวน 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
290 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 638,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 นานายช้ัน เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
450 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 618,750 618,750 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 บ้านนางวิไล
วรรณ 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
80 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 121,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-๑๐-                                                                                      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

30 โครงการปรัปปรุงถนน
สายโคกบา้นเก่า หมู่ที่ 6 
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก รอบสระโคกหนองอี
แหวน หมู่ที่ 6 บ้านกุด
จอกน้อย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกเดิ้นขี้หมา – 
คลองขาม หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,450 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 754,000 - 754,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบสระกุดจอก
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,310 ม.  หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 3,602,500 3,602,500 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 

ผ.01 



-๑๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายจรูญ – 
บ้านพิเชษฐ์ หมู่ที่ 7  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
60 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 132,000 132,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

35 โครงการปรับปรุงถนนซอย
บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - 348,800 - 348,800 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลัก หมู่ที่ 8 
บ้านคลองกระชาย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,345 ม. หนา  
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - 4,438,500 4,438,500 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกสายนานางเย็น หมู่ที่ 
8 บ้านคลองกระชาย 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 260,000 260,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

ผ.01 



-1๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

38 โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 
8 ซอยรอบนอก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
220 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 484,000 - 484,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

39 โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 
8 สายคลองกระชาย – 
โคกพลวงบน  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 1,650,000 1,650,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายโคกหนองอีแหวน – 
คลองยาง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

41 โครงการปรับปรุงถนนสาย
คลองยาง – โกรกกัดลิ้น 
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่พักผ่อน
และออก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

ผ.01 



-1๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

42 โครงการก่อสร้างถนนดิน
รอบที่สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 9 เขาโคกรักษ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 584,000 
584,000 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

43 โครงการปรับปรุงถนนสาย
เขาโคกรักษ์ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 500,000 
500,000 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาโคกรักษ์  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 8 ม.  
ยาว 5,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - 22,000,000 22,000,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลอง
ชลประทาน – ต.ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - 9,900,000 9,900,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-1๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

46 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า ถนนสาย
หลัก หมู่ที่ 10  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  - 
 

500,000 500,000 - 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 สาย
เลียบคลองยายนวล – 
บ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
950 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 2,612,500 2,612,500 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระประปา 
 หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว  
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 660,000 660,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11  
ซอยนานางนา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 550,000 550,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-1๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

50 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 11 ซอยนา 
นางหลงมา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 11 ซอยนา
นายแส ่

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายโคกพลวงบน 
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 
1,700 หนา 0.15 ม. 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 7,480,000 

7,480,000 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหนองหอย  
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 800 หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 

2,200,000 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยท่าข้าม  
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
150 หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- 412,500 412,500 

- 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



 
-1๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. แปลงอพยพ  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
900 ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 2,475,000 2,475,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

56 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น 
นางแฉล้ม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 70 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 115,500 115,500 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

57 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลตาปู ่

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 75 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 123,750 123,750 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

ผ.01 



-1๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

58 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน/หินคลุก  
ซอยบ้านนายทัน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 350 ม. ตาม 
แบบ อบต. ก าหนด 

- - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายทัน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. ต 
ามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 770,000 770,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 93 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 153,450 - ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

61 โครงการวางท่อส่งน้ า 
จากคลองชลประทาน 
– แปลงเกษตร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถใช้น้ าจากคลองส่ง
น้ าได้อย่างเพียงพอ 

ตามแบบ อบต. ก าหนด   - 500,000 500,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข้
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถใช้น้ าจากคลองส่ง
น้ าได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-1๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

62 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยบ้านนายจ าเนยีร – 
บ้านนายรื่น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสนั่น 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 
6 (โคกหนองอีแหวน) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

ผ.01 



-1๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

65 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมูที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีประชาคม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรมสีถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล หมูที่ 
12 (คุ้มหนองหอย) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ อบต. ก าหนด  - - 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรมีอุปโภค – 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 ซอย
บ้านนางแตงน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
 ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 74,250 74,250 ประชาชนพึง
พอใจในการแก้
ไข้ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

ผ.01 



-๒๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
นายทองมน คงเพชร 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
 120 ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 247,500 247,500 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้าน
นายอุทัย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว  
50 ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 82,500 82,500 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้าน
นางแวว 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
500 ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - 1,375,000 - โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
12 ซอยบ้านนาย
ทองมน คงเพชร 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



-๒๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

71 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 ซอยรอบนอก 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
120 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด  

- 330,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

72 โครงการขุดลอกสระแปลง
เกษตร หมู่ที่ 1  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค 
– บริโภค และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  - - 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
– บริโภคและท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

73 โครงการขุดลอกคลองขาม 
หมู่ที่ 2 บ้านละลม  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค 
– บริโภค และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  - 500,000 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไข้ปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
– บริโภคและท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผ.01 



 
-๒๒- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปอ้งสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ จัดท าซุ้มเทดิพระเกียรต ิ เพื่อเทิดพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

๑ ซุ้ม - 
 

๙๙,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

เป็นการ
เทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ท าให้ประชาชนได้
ร่วมเทิดพระเกียรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
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