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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 



บทน า 
-------------- 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  ตามหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมาย  จึงต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ    จะมีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่า
หนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา    เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
สามปีและเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมี
โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก swot 
  ขั้นตอนที่ 4 จะก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 5       จัดท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสาน
แผนการพัฒนาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้ต่อไป 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่   2 
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานส าคญั 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา              
อ าเภอโชคชยั   จังหวัดนครราชสีมา 
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สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------- 

 

ลักษณะทั่วไปและประวัตคิวามเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

2.1  ข้อมูลทั่วไป 

ท าเลที่ตั้งต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่  103  หมู่ที่ 3  บ้านละลม   
ต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลท่าจะหลุง    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลโชคชัยและต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลด่านเกวียน,ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา                          
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย , ต าบลลุงเขว้า และ 
   ต าบลแหลมทอง  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

  เขตปกครอง     รวม 12 หมู่บ้าน คือ 
 หมู่ที่ 1 บ้านละลม    ผู้ปกครอง นายโยธ ี หมายถมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 บ้านละลม    ผู้ปกครอง นายสมชาย เตยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 3 บ้านละลม    ผู้ปกครอง นายจรัญ เทพกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 4 บ้านละลม    ผู้ปกครอง นายศิลปชัย เทพกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก    ผู้ปกครอง นายสัญญา แปะกระโทก ก านัน 
 หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย    ผู้ปกครอง นายพีระ  บองกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่    ผู้ปกครอง นายจรูญ   ปุูมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย    ผู้ปกครอง   นางสง่า  นิดกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง    ผู้ปกครอง นายกุหลาบ แนะกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง    ผู้ปกครอง นายวิชาติ    ปฺุกทะเล  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน  ผู้ปกครอง นายพัน  ด่านกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง    ผู้ปกครอง   นายเอ้ือ  บรรเลงการ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบล  ต าบลละลมใหม่พัฒนาเป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอนพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ต าบลละลมใหม่พัฒนา มีพ้ืนที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  34,814    ไร่   โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านละลม    หมู่ที่  7  บ้านกุดจอกใหญ่ 
หมู่ที่  2  บ้านละลม    หมู่ที่  8  บ้านคลองกระชาย 
หมู่ที่  3  บ้านละลม    หมู่ที่  9  บ้านคลองยาง 
หมู่ที่  4  บ้านละลม    หมู่ที่  10  บ้านหนองชุมแสง 
หมู่ที่  5  บ้านสระตะหมก    หมู่ที่  11  บ้านหนองผักหวาน 
หมู่ที่  6  บ้านกุดจอกน้อย   หมู่ที่  12  บ้านโคกพลวง 



                                         -4- 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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จ านวนเนื้อที่ 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) 

1 ละลม 914 
2 ละลม 4,616 
3 ละลม 3,130 
4 ละลม 1,685 
5 สระตะหมก 3,130 
6 กุดจอกน้อย 3,156 
7 กุดจอกใหญ่ 2,328 
8 คลองกระชาย 1,978 
9 คลองยาง 3,000 
10 หนองชุมแสง 3,150 
11 หนองผักหวาน 2,098 
12 โคกพลวง 2,328 

 
 

-  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่ประมาณ  2,075  ไร่ หรือร้อยละ 5.96  ของเนื้อที่ต าบลซึ่ง
ประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 
-  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22  ของเนื้อที่ต าบลที่ส าคัญพอ
สรุปได้ดังนี้ 
  -  นาข้าว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร่  หรือร้อยละ  39.57  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  1,946  ไร่  หรือร้อยละ  5.59  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  มันส าปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร่  หรือร้อยละ  29.16  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อที่ประมาณ  3,360  ไร่  หรือร้อยละ 9.65  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  ไม้ผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่  หรือร้อยละ  0.05  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ  26  ไร่  หรือร้อยละ  0.07  ของเนื้อที่ต าบล 
 -  พ้ืนที่ปุาไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  1,271  ไร่  หรือร้อยละ  3.65  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นปุาสมบูรณ์
และปุาเสื่อมโทรม 
 -  พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร่  หรือร้อยละ  2.14  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่ง
น้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง 
 -  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นไม้ละเมาะ
และพ้ืนที่ลุ่ม  
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จ านวนประชากรและครัวเรือน 
     

หมู่ที่ 
 

บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

 ชาย หญิง รวม 
1 ละลม 184 356 332 688 
2 ละลม 185 304 322 626 
3 ละลม 171 281 312 593 
4 ละลม 134 218 228 446 
5 สระตะหมก 124 217 231 448 
6 กุดจอกน้อย 223 344 343 687 
7 กุดจอกใหญ่ 155 266 283 549 
8 คลองกระชาย 87 141 143 284 
9 คลองยาง 113 192 185 377 
10 หนองชุมแสง 180 309 318 627 
11 หนองผักหวาน 134 239 240 479 
12 โคกพลวง 227 340 393 733 

รวม 1,917 3,207 3,330 6,537 
       

ประชากร   จ านวนประชากรของต าบลละลมใหม่พัฒนามีจ านวนทั้งสิ้น  6,537  คน  
จ าแนกเป็นชาย  3,207  คน  หญิง   3,330   คน    และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,917   ครัวเรือน  
 
ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2560 
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า  1  ป ี 25 29 54 

1  ปี 43 35 78 
2  ปี 38 38 76 
3  ปี 44 31 75 
4  ปี 38 39 77 
5  ปี 37 32 69 
6  ปี 30 36 66 
7  ปี 39 37 76 
8  ปี 32 21 53 
9  ปี 43 31 74 
10  ป ี 43 57 95 
11  ปี 46 35 81 
12  ปี 44 47 91 
13  ป ี 40 35 75 
14  ป ี 39 40 79 
15  ป ี 32 44 76 
16  ป ี 29 38 67 
17  ป ี 40 37 77 
18  ป ี 37 47 84 
19  ปี 42 44 86 
20  ป ี 40 49 89 
21  ป ี 31 38 69 
22  ป ี 48 50 98 
23  ปี 63 44 107 
24  ปี 48 40 88 
25  ปี 39 43 82 
26  ป ี 50 43 93 
27  ปี 48 55 103 
28  ปี 58 57 115 
29  ป ี 53 46 99 
30  ปี 52 50 102 
31  ป ี 52 53 105 
32  ป ี 45 50 95 
33  ปี 52 48 100 
34  ปี 59 52 111 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
35  ปี 47 60 107 
36  ปี 50 37 87 
37  ปี 55 50 105 
38  ปี 74 72 146 
39  ปี 56 49 105 
40  ปี 55 59 114 
41  ปี 68 56 124 
42  ปี 54 57 111 
43  ปี 55 62 117 
44  ปี 53 67 120 
45  ปี 61 60 121 
46  ปี 44 51 95 
47  ปี 73 66 139 
48  ปี 60 49 109 
49  ปี 46 52 98 
50  ปี 53 42 95 
51  ปี 62 64 126 
52  ปี 48 48 96 
53  ปี 32 63 95 
54  ป ี 50 49 99 
55  ปี 42 51 93 
56  ปี 52 48 100 
57  ปี 42 34 76 
58  ปี 29 27 56 
59  ปี 27 28 55 
60  ปี 32 27 59 
61  ปี 25 35 60 
62  ปี 22 33 55 
63  ปี 22 30 52 
64  ปี 34 27 61 
65  ปี 32 23 55 
66  ปี 28 39 67 
67  ปี 14 31 45 
68  ป ี 12 18 30 
69  ปี 19 22 41 
70  ป ี 23 22 45 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
71  ปี 18 21 39 
72  ปี 12 22 34 
73  ปี 11 15 26 
74  ปี 17 13 30 
75  ปี 8 24 32 
76  ป ี 10 16 26 
77  ป ี 20 24 44 
78  ปี 6 16 22 
79  ป ี 11 8 19 
80  ปี 9 19 28 
81  ป ี 6 15 21 
82  ปี 4 14 18 
83  ปี 5 2 7 
84  ป ี 2 4 6 
85  ปี 3 9 12 
86  ปี 3 6 9 
87  ป ี 3 7 10 
88  ป ี 1 3 4 
89  ปี 1 5 6 
90  ปี 2 2 4 
91  ปี 1 3 4 
92  ปี 0 1 1 
93  ปี 1 1 2 
94  ปี 1 2 3 
95  ปี 0 0 0 
96  ปี 0 0 0 
97  ปี 0 0 0 
98  ปี 0 1 1 
99  ปี 0 0 0 
100  ป ี 0 0 0 

มากกว่า  100  ป ี 1 0 1 
รวม 3,204 3,324 6,528 

 

ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2560 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ช่วงอายุต่ ากว่า  18  ปี 719 709 1,423 
ช่วงอายุ  18  ปี  ถึง  60  ปี 2,100 2,090 4,190 
ช่วงอายุมากกว่า  60  ปีขึ้นไป 387 533 919 
 

ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2560 
 
การศาสนา 
  ประชาชนในต าบลละลมใหม่พัฒนา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  3  แห่ง  คือ 
 1.  วัดบ้านละลม    ตั้งอยู่ที่บ้านละลม หมู่ที่  1   
 2.  วัดกุดจอกน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่  6   

3. วัดบ้านกุดจอกใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่  7 
4. โบสถ์คริสต์   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง  หมู่ที่  10 

 

ระบบสาธารณูปโภค 
   

  1.  การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์ในต าบลยังไม่มี 
- ตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก  2 แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           12  แห่ง 
- มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 

 

2.  การไฟฟูา 
   ในต าบลละลมใหม่พัฒนาได้รับบริการกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอโชคชัย  ประมาณร้อยละ  98  ที่เหลือร้อยละ  2  เป็นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล  และมีรายได้น้อยไม่มีเงิน
ต่อกระแสไฟฟูาเข้าท่ีอยู่อาศัย  และการไฟฟูายังขยายเขตไม่ทั่วถึง 
 

  3.  ระบบประปา 
   ประชาชนในต าบลละลมใหม่พัฒนา  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจาก
ประปาหมู่บ้าน  ดังนี้ 
   -หมู่ที่ 1,2,3,4,5,10  ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 บ้านละลม 
   -หมู่ที่ 6    ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย 
   -หมู่ที่ 7,12   ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ 
   -หมู่ที่ 8    ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย 
   -หมู่ที่ 9    ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง 
   -หมู่ที่ 11   ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน 
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 การศึกษา 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีโรงเรียนของรัฐในพ้ืนทีร่ะดับ
ประถมศึกษาจ านวน  3  โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านละลม  ชาย  165  คน  หญิง  182  คน  รวม  347  คน 
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  1 14 15 29 
อนุบาลปีที่  2 13 13 26 
ประถมศึกษาปีที่  1 11 13 24 
ประถมศึกษาปีที่  2 12 19 31 
ประถมศึกษาปีที่  3 16 10 26 
ประถมศึกษาปีที่  4 22 15 37 
ประถมศึกษาปีที่  5 20 32 52 
ประถมศึกษาปีที่  6 14 13 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 21 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 14 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 17 30 

รวม 165 182 347 
 

2. โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย   ชาย  46   คน  หญิง  29   คน  รวม   75    คน 
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  1 5 5 10 
อนุบาลปีที่  2 5 2 7 
ประถมศึกษาปีที่  1 7 3 10 
ประถมศึกษาปีที่  2 6 6 12 
ประถมศึกษาปีที่  3 3 2 5 
ประถมศึกษาปีที่  4 4 4 8 
ประถมศึกษาปีที่  5 9 5 14 
ประถมศึกษาปีที่  6 7 2 9 

รวม 46 29 75 
  

3.  โรงเรียนกุดจอกใหญ่  ชาย   68    คน  หญิง   66    คน   รวม   134    คน 
 ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  1 13 9 22 
อนุบาลปีที่  2 5 7 12 
ประถมศึกษาปีที่  1 9 6 15 
ประถมศึกษาปีที่  2 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่  3 12 7 19 
ประถมศึกษาปีที่  4 8 9 17 
ประถมศึกษาปีที่  5 9 10 19 
ประถมศึกษาปีที่  6 3 10 13 

รวม 68 66 134 
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  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
4. โรงเรียนบ้านกอกวิทยา  ชาย  37  คน  หญิง  25  คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 38 34 72 

รวม 38 34 72 
 

การสาธารณสุข 
  ต าบลละลมใหม่พัฒนามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1   แห่ง  ได้แก่ 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ที่ละลม หมู่ที่  2 โดยมีบุคลากร
ดังนี้ 

 1.  นายส าริต   ดับกระโทก    ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม 
 2.  นางมาลินี   ภู่ศรี    พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
 3.  นางพิชญ์ชาพัฒน์  ปรวัฒน์เมธา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 4.  นางสาวอังศุมาริน  ศรีช านาญ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 5.  นางสาวจารุวรรณ   แตะกระโทก  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
 6.  นางสาวภูมรินทร์   แตงกระโทก  พนักงานธุรการ 
 7. นางจ าลอง    แผ้วกระโทก   พนักงานบริการ 
 8. นางธัญญลักษณ์    แตงกระโทก   พนักงานช่วยการพยาบาล 
 9. นางสาวนฤมล   ศรีกระโทก   พนักงานช่วยการพยาบาล 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)     12    แห่ง 

 

ผู้ติดยาเสพติด 
  ผู้ติดยาเสพติดในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา         จ านวน       -      คน    
  -  ผู้ได้รับการบ าบัด (ศพส.อ.โชคชัย)               จ านวน       -      คน 
                    -  ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว                             จ านวน        -       คน 
ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน  898  คน   
  -  ได้รับเบี้ยยังชีพจากการด าเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน   898   คน 
  -  ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน   76   คน  (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ  2560) 
     

ผู้พิการ   ในต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน  175  คน   
  -  ได้รับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  175   คน 
  -  ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  28   คน  (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ 2560) 
 

ผู้ป่วยเอดส ์ ได้รับเบี้ยยังชีพ  4  คน  แยกเป็น  ชาย  2  คน   หญิง  2  คน 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ที่พักสายตรวจ       1     แห่ง 
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การคมนาคม 
  การคมนาคมระหว่างต าบล 

 - การเดินทางจากอ าเภอเส้นทางการเดินทางจากต าบลสู่อ าเภอเป็นถนนลาดยางยาว 
1 สาย  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

1. ถนนลาดยางเชื่อมต่อกับต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
2. ถนนลาดยางเชื่อมต่อกับต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย 
3. ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในต าบล 
1. ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหว่าง  

บ้านละลม  บ้านกุดจอกใหญ่  บ้านกุดจอกน้อย  บ้านคลองกระชาย  บ้านคลอง
ยาง   บ้านโคกพลวง   

2. ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนน
หินคลุก 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
1. อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนที่ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า

สวน  เลี้ยงสัตว์    ประชากรอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เช่น  ค้าขาย  
รับราชการ  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
-  ปั้มน้ ามัน, ปั๊มหลอด และก๊าซ            6      แห่ง   
-  โรงสี                                             12         แห่ง 
-  โรงท าเครื่องปั้นดินเผา                   5         แห่ง 
-  ร้านค้า     53       แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย     7  แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ     5  แห่ง 
 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพ้ืนที่    33,000     บาท 
 ประชากรในต าบลละลมใหม่พัฒนาร้อยละ  90   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่  ท าไร่   
ท านา ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลักปีละ  1-2 ครั้ง  โดย
อาศัยน้ าจากธรรมชาติ  ได้แก่  น้ าฝนและล าน้ าที่ไหล่ผ่าน  ในพ้ืนที่ดอนนั้นจะท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  
และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  กลุ่มท าเครื่องปั้น  กลุ่มท าหินทราย  กลุ่มจักสาน  
เป็นต้น   ส่วนประชากรร้อยละ  10  ประกอบอาชีพ   ค้าขาย  รับราชการ   และเป็นลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  ล าน้ าละลม  คลองยาง  และคลองเสว 
  -  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง  ได้แก่  อ่างเก็บน้ าคลองยาง 

 

  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย   3 แห่ง   
  -  บ่อโยก          12 แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น  3 แห่ง  
  -  ประปาหมู่บ้าน  6   แห่ง  

  ทรัพยากรป่าไม้    
  -  ปุาสงวนแห่งชาติ   ในพื้นที่ต าบลมีเนื้อที่ประมาณ  20,229  ไร่ หรือร้อยละ  58.11  ของ
เนื้อที่ต าบลได้มีการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  
ออกเปน็ 3 เขต แต่ในพ้ืนที่ต าบลมี  1  เขต  คือ เขตพ้ืนที่ปุาเพ่ือเศรษฐกิจ  ได้มีการมอบ ส.ป.ก.4-01  
จ านวนทั้งสิ้น  1,466  ไร่  หรือร้อยละ  4.21  ของเนื้อที่ต าบล  (ส านักงานปฏิ รูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา,2551 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  มวลชนจัดตั้ง 

   ลูกเสือชาวบ้าน   3 รุ่น 120 คน 
   อปพร    1 รุ่น   73 คน 
   ตชต.    1 รุ่น   11 คน 

การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท          50 กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 

   กลุ่มอาชีพ    19 กลุ่ม 
   กลุ่มออมทรัพย์   11 กลุ่ม 
   กลุ่มกองทุนหมุนเวียนต าบล   1 กลุ่ม 
   กลุ่มกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน 12 กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุนประปาหมู่บ้าน   3 กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  3 กลุ่ม 
 กลุ่มกองทุนสัจจะวันละบาท   1 กลุ่ม 
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กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1)  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 นายน า   ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นายวิเชียร   นากระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นายสมบัติ    เทพกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นางจงดี     แนะกระโทก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(2)  สมาชิกสภา อบต.   จ านวน    24   คน   คือ 
 นายไสว    ชัยมะเริง   ประธานสภา อบต. 
 นายปัญญา      แบบกระโทก  รองประธานสภา อบต. 
 นายลม้าย  แนบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 นายนั่ง  บินกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 นายวิโรจน์     เปลื้องกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 นายต านาน     นุชกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 นายสวัสดิ์      ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 นายสด พูนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 นายถนอม    ทันกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 นายประสิทธิ์    ศรีสังเกตุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 นายเจนวิทย์   ม่วงกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 นายบุญส่ง   ด่านกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 นายสร้อย    ด่านกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 นางนันทภรณ์   ศรีสุริยจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 นายแจว     บัวกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 นายม้อม     นวมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 นายเกรียงศักดิ์    สงมะเริง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 นายดาว     ด่านกระโทก  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 
 นายมะณะ เปลื้องกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 นายนิพล      บ่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 นายบุญสืบ    หาดทะเล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 นายลม    ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 นายมงคล     หนอกกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

 (3)     นายสนธยา    ภักดีกิจ ปลัด อบต.        เป็น เลขานุการสภา  อบต.  
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 (4)  จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน มีจ านวน  28  คน และส่วน
ราชการจ านวน  4  ส่วน ดังนี ้
 

     ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  12  คน 
1.  นายสนธยา      ภักดีกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงาน อบต. 8) 
  2.  นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
       (นักบริหารงานทั่วไป  6) 
  3.  นางวิภาพร     เถวสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
  4.  นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรช านาญาการ 
  5.  นางวิมพ์วิภา   เปี่ยมปรัชญากุล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
  6.  นางสาวกอบกุล ปฺุกกระโทก นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
  7.  นางสาวกวิสรา เปรมกระโทก นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 
  8.  นางสาวสุชารัตน์ ด่านทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
  9.  นางอุษา  วงศ์วีระพันธุ์ พนักงานจ้างประจ า    ต าแหน่ง  
       เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  10.  นายวิรุต  ศรีกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  
       พนักงานขับรถยนต์  
  11.  นางสาวสรัญญา แซ่คู  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง 
         ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
  12.  นายธนชัย  นากระโทก พนักงานจ้างทั่วไป          ต าแหน่ง   
       คนงานทั่วไป 

ต าแหน่งในกองคลัง  จ านวน  6  คน 
1.  นางพัฒนา  เหมือนจิตต์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  7) 
2.  นางภัทรวดี  ปูอมกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

  3.  นางเรียม  คนล่ า  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
  4.  นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ 

5.  นางจุไรพร  การงาน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง 
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นางสาวพัชรา  ปูอกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง 
     คนงานทั่วไป   

ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน  5  คน 
1.  นายสมศักดิ์    ผลรุ่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง 7) 
  2.  นายชนะพงษ์   เกตุจังหรีด นายช่างโยธาอาวุโส  
  3.  นายอดิศร  ปลอดกระโทก นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
  4.  นางนิตยา  ปฺุกทะเล  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 
       ผู้ช่วยช่างโยธา 
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5.  นางจุฑารัตน์  ศรีกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง   
       คนงานทั่วไป 

ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  5  คน 
  1.  นางสาวอรัญญา เรือนคง  นักบริหารงานการศึกษา 
  2.  นางสาวจิราลักษณ์ แปะกระโทก ครูผู้ดูแลเด็ก 

3.  นางสาววิไลพร หน่วยกระโทก ครูผู้ดูแลเด็ก  
4.  นางสาวรัตติญา ทองเอม  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

  5.  นางพิมพ์ใจ  ลับดีพะเนาว์ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จ านวน   2   คน 
  1.  นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย  รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ 
       สิ่งแวดล้อม 
  2.  นายประยงค์  แผ้วกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

 (3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน      6   คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน    17   คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน      4   คน 
 (4)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  ประจ าปีงบประมาณ  2558  เป็นจ านวน           37,180,967.86   บาท  แยกเป็น 
  -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง           587288.66    บาท 
  -  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้            15,222,283.88   บาท 
  -  เงินอุดหนุนรัฐบาล      8,045,548.00   บาท 
  -  รายได้จากทรัพย์สิน        395,488.32    บาท 
  -  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        118,200.00    บาท 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     
                                                        

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(๑) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น)  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) 

 

กองการคึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
(๑) 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)  
 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานกฎหมายและคด ี
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานส่งเสริมการเกษตร 
5. งานสวัสดิการและพัฒนา 
    ชุมชน 
6. งานปูองกันและบรรเทาสา   
    ธารณภัย 
 

1. งานการเงิน 
2. งานการบัญช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บ 
    รายได ้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและ 
    พัสดุ 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 
3. งานผังเมือง 

1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1. งานบริหารงานการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 

 
 
                                                                               
              
 
 
 

 
 
 
-นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)    -นิติกร (ชก.) (1)     -นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)  (1)                                            - นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) 
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (1)                                                                                                                                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจ า) (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (1) 
-คนงานทั่วไป (1) 
 
 

ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตาม 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชา
ญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 3 2 - - 1 - - 1 2 1 11 
 

 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานกฎหมายและคด ี
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานส่งเสรมิการเกษตร 
 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

 

 

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 



-20- 
โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
   
 
   
    -นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)                                               -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)                -นักวชิาการพัสดุ (ปก.)  (1) 
                         -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)                                           -ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  (1)                         -ผู้ช่วยนักวชิาการพัสดุ    
                        -คนงานทั่วไป (1) 

 
 
 

ระดับ 
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง

ตาม รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 3 - - - - - - - 1 1 6 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

งานการบัญช ี
 

งานการเงิน 
 

งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัดุ        
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                  โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
 
 
 

                   -นายช่างโยธา (อส.)(1) 
                                                                                                       -นายช่างโยธา (ปง) (1) 
                                                                                                       -ผช.ช่างโยธา (1) 
                                                                                                       -คนงานทั่วไป (1) 

 
 

ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตาม 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชา
ญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 3 - - - - - - - 1 1 6 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นกับริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

งานผังเมือง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานก่อสร้าง 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 

          -คนงานทั่วไป (1) 
 
 

ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตาม 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชา
ญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - - 1 1 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  

 

งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 
 

งานควบคุมโรค 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสรา้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
 
                                                                                               

                 -ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
 -นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.)             -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)  
                -ผู้ดูแลเด็ก (1) 
                -คนงานทั่วไป (1)   

 

ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตาม 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชา
ญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - 1 2 5 
               

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (1) 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ตั้งแต่ปี  2555 – 2558 
 

รายการ 2555 2556 2557 2558 
1.  รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง     
1.1  รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดหาเอง     
       1.1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 39,878.00 149,620.00 261,792.00 314,771.00 
       1.1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ 117,464.48 114,659.89 119,244.95 117,138.86 
       1.1.3  ภาษีปูาย 9,257.00 10,157.00 12,821.00 13,957.00 
      1.1.4  อากรฆ่าสัตว ์ - - - - 
      1.1.5  อากรรังนกอีแอ่น - - - - 
      1.1.6  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากยาสูบ - - - - 
      1.1.7  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากน้ ามัน - - - - 
      1.1.8  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากโรงแรม - - - - 
1.2  รายได้ที่ไม่ใช้ภาษีอากร     
       1.2.1  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต 89,663.00 99,668.00 173,248.00 141,421.80 
       1.2.2  รายได้จากทรัพยส์ิน 231,489.35 347,125.18 322,606.14 395,488.32 
       1.2.3  รายได้จากสาธารณปูโภค - - - - 
       1.2.4  รายได้เบ็ดเตลด็ 163,030.00 68,686.00 102,500.00 118,200.00 
       1.2.5  รายไดจ้ากทุน 1,280.00 - 535.00 310.00 
2.  รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น     
2.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (1 ใน 9) 2,406,883.35 2,711,352.55 2,899,868.86 2,869,506.11 
2.2  ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พรบ. 5,672,685.57 8,294,520.76 7,296,128.80 7,489,633.76 
2.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 115,72.69 134,819.52 172,542.36 160,066.73 
2.4  ภาษีสุราและเบียร ์ 1,067,791.79 1,098,615.64 1,216,077.34 1,367,898.58 
2.5  ภาษีสรรพสามิต 1,919,030.29 2,403,254.28 1,654,106.23 2,356,427.72 
2.6  ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลื่อน - - 124,790.25 514,230.83 
2.7  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสังหาริมทรัพย ์ 549,433.00 782,369.00 637,000.00 341,870.00 
2.8  ภาษีการพนัน - - - - 
2.9  ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมปุาไม ้ 45,993.53 46,186.43 64,624.02 54,796.67 
2.10  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 78,029.62 98,6661.64 95,319.27 67,853.48 
2.11  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรที่ดิน - - - - 
2.12  ค่าภาษีทรัพยากรน้ าบาดาล - - - - 
      อื่น ๆ - - - - 
3.  รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน  (1 + 2) 12,507,741.67 16,359,695.89 15,153,204.42 16,323,570.86 
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รายการ 2555 2556 2557 2558 
4.  รายได้ที่รัฐจัดสรรเพ่ือให้  (เงินอุดหนุน)     
     4.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 7,860,591.00 7,573,612.00 8,451,219.00 8,045,548.00 
    4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,740,709.00 8,151,160.00 8,163,660.00 1,176,601.00 
    4.3  เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด - - - - 
5.  รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและเงินกู้ (3+4) 28,109,041.67 32,084,467.89 31,768,083.42 37,180,967.86 
6.  รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้ - - - - 
     6.1  เงินสะสม - - - - 
     6.2  เงินกู้ - - - - 
     6.3  อื่น ๆ - - - - 

รวม 28,109,041.67 32,084,467.89 31,768,083.42 37,180,967.86 
 
 

 จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี  
พ.ศ.  2555 – 2558  ในแต่ละปีมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนไปเรื่อย  ๆ  และจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี  2555  และ  2558     
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รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ตั้งแต่ปี  2555 – 2558 

รายการ 2555 2556 2557 2558 
1.  รายจ่ายงบกลาง     
     1.1  ช าระหนี้เงินกู้  -  - - - 
     1.2  จ่ายตามข้อผูกพัน 185,049.00 274,930.00 169,531.00 328,579.00 
     1.3  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ - - - - 
     1.4  เงินส ารองจ่าย 219,178.00 428,751.00 255,438.00 651,382.00 
     1.5  อื่น ๆ 75,000.00 26,000.00 182,070.00 29,500.00 
2.  รายจ่ายประจ า     
     2.1  เงินเดือน 2,985,971.00 5,789,413.00 6,410,363.00 6,932,811,00 
     2.2  ค่าจ้างประจ า 131,100.00 135,720.00 142,920,00 4,219,296.00 
    2.2  ค่าจ้างช่ัวคราว 922,230.00 1,064,718.00 1,138,290.00 1,385,424.00 
    2.3  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 6,493,786.77 5,211,801.89 3,995,486.93 5,454,140.17 
    2.4  ค่าสาธารณูปโภค 252,286.28 289,304.29 275,481.12 273,417.43 
    2.5  เงินอุดหนุน 1,501,471.00 1,510,600.00 2,305,000.00 2,424,307.86 
    2.6  รายจ่ายอื่น ๆ 23,000.00 15,000.00 2,306,303.00 - 
3.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน     
     3.1  ค่าครุภัณฑ์   248,600.00 465,443.00 123,811.63 172,718.55 
     3.2  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,961,033.00 1,821.400.00 1,737,900.00 1,170,770.00 
4.  รายจ่ายพิเศษ     
     4.1  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,740,709.00 8,151,160.00 8,163,660.00 11,762,601.00 
     4.2  เงินสะสม 3,792,597.00 1,900,027.00 4,560,580.00 4,574,180.00 
     4.3  เงินกู้ - - - - 
5.  รายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมป ี     
     5.1  รายจ่ายงบกลาง - - 30,000.00 - 
     5.2  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 1,331,501.40 1,177,665,73 155,510.52 960,023.04 
    5.3  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - 249,900.00 340,000.00 238,000.00 
    5.4  รายจ่ายอื่น ๆ 796.00 - 1,305,000.00 19,300.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 27,864,308.45 28,511,833.91 33,597,345.20 41,653,698.05 

 

 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  จากการเปรียบเทียบตั้งแต่ปี  พ.ศ.  
2555 – 2558  มีอัตราการเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี  เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  เพ่ิมขึ้น  เช่น  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านบุคลากร  เป็นต้น  จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
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ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถท างานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ประเภทของใช้ส านักงาน  
   1.  โต๊ะท างาน       จ านวน  25  ตัว 
   2.  โต๊ะพับ     จ านวน  10  ตัว 
   3.  โต๊ะคอมพิวเตอร์    จ านวน  12  ตัว 
   4.  เก้าอ้ีท างาน ผู้มาติดต่อ   จ านวน 120  ตัว 

5.  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  จ านวน    5  เครื่อง 
   6.  เครื่องพิมพ์ดีด    จ านวน    1  เครื่อง  
   7.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จ านวน  35  หลัง 
   8.  กล้องดิจิตอล     จ านวน    3  เครื่อง 
   9.  เครื่องโทรสาร    จ านวน    1  เครื่อง 
   10.  เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน   15  เครื่อง 
   11.  เครื่องปรับอากาศ    จ านวน     6 เครื่อง 

12.  กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ   จ านวน     1  ตัว 
   13.  โทรทัศน์     จ านวน     2  เครื่อง 
   14.  เครื่องโปรเจ็คเตอร์    จ านวน     1  เครื่อง 
   15.  ตู้นิรภัย     จ านวน     1  ตู้ 
   16.  เครื่องส่งวิทยุและวิทยุ   จ านวน    2  เครือ่ง 
   17.  ถังดับเพลิง     จ านวน    4  ถัง 
  ประเภทงานบ้านงานครัว 
   1.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   จ านวน   1  เครื่อง 
   2.  เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น   จ านวน   1   เครื่อง 
  ประเภททางการเกษตร 
   1.  เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน   2   เครื่อง 
  ประเภทโยธา 
   1.  กล้องระดับอัตโนมัติ    จ านวน   1   ตัว 
   2.  ไม้สต๊าป     จ านวน   1   ชุด 
   3.  ชุดทดสอบความแข็งแรงคอนกรีต  จ านวน   1   ตัว 
   4.  เครื่องตบดิน     จ านวน   1   เครื่อง 
  ประเภทคมนาคม 
   1.  ไฟกระพริบโซล่าเซล    จ านวน   1   ดวง 
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  ประเภททั่วไป 
   1.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  4  ล้อ   จ านวน  1  คัน 
   2.  รถจักรยานยนต์     จ านวน  2  คัน 
   3.  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์    จ านวน  1  คัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
------------------------- 

 

3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา พ.ศ. 
2557 ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอ่ืน
จัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท าให้ประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และคุณภาพชีวิต 
-  ชุมชนเข้มแข็ง 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  3  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง

 เพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้อย่าง 
เพียงพอ 
-  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  
-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพ้ืนที่ 

(2)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท  

-  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
-  เกษตรกรท าการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

          -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
          -  ความแตกต่างระหว่างสังคมของบุตรต่างจากสังคมพ่อแม่ 
  -  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 
  -  ปัญหาด้านสังคมเพ่ิมมากข้ึน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ปัญหาแรงงานต่างด้าวในต าบลมีเพิ่มมากขึ้น 
 (3)  โอกาส  (O : Opportunity) 
          -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแผนงาน 

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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-  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จ านวน  2  สาย 

          -  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได้ 
  -  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน 
 (4)  อุปสรรค/ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
          -  งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยเกินไปท าให้ไม่เพียงพอกับความ 

ต้องการของประชาชน 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
 

 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ประสานแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ  6  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.  ด้านสังคม      
 3.1  การศึกษา 
 3.2  การสาธารณสุข 
 3.3  การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 5.1  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.2  การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบ 
 5.3  การบริการประชาชน 
6.  ด้านอื่นๆ  
 

3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ  2557  พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และผู้บริหารฯได้น าเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ โดย
จากรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้สรุปผลการด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 5. ด้านการบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 6. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ล าดับที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) งบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายแนบ 95,500 
2 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสมบัติ 380,000 
3 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายด ารงค์ 87,000 
4 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสามัคคี 75,750 
5 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3  ซอยบ้านนายคง 68,557 
6 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายส าเนียง 35,500 
7 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  4 ซอยบ้านยายละม่อม 78,000 
8 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางส าเนยีง 155,540 
9 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมพงษ ์ 150,000 
10 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายบุญส่ง 262,800 
11 -โครงการก่อสร้างถนนดนิ หมู่ที ่8 ซอยบ้านนางประเทือง 22,960 
12 -โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางสงัด  99,120 
13 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอยไปบา้นโคกพลวง 96,250 
14 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. หมู่ที่ 2 ซอยสระหนองเรือ 112,000 
15 -โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ซอยสายหนองหัวช้าง 560,000 
16 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านละลมหมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายจรูญ 203,000 
17 -โครงการขยายเขตไฟฟูาให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 300,000 
18 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 (ซอยรอบ

บ้าน) 
460,000 

19 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบล าละลม(ตอนที่ 2) บ้านละลม 346,000 
20 -โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 

บ้านละลม 
2,858,000 

21 -โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 (ซอยบ้าน
นายเทียน) 

200,000 

22 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านละลมหมู่ที่ 1 ซอยโรงสี 275,000 
23 โครงการก่อสร้างถนนดินสายแปลกผัก-แนวเขตต าบลแหลมทอง 

(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านละลม 
324,663 
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 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

 

24 -โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 24,000 
25 -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000 
26 -โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการใน

ต าบล 
140,000 

27 -โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  50,000 
28 -โครงการงบประมาณอุดหนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าอาหารกลางวัน ,อาหาร
เสริม(นม)   

2,031,000 

29 -โครงการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อบต.ละลมฯเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารเสริม
นม,ค่าอาหาร กลางวัน,วัสดุอุปกรณ์ ,สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฯลฯ 

1,081,920 

30 -เงินอุดหนุนโรงเรียน(สพฐ.)ในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดเงินอุดหนนุโรงเรียน 

15,000 

31 -โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000 
32 -โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 10,000 
33 -โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 
34 -โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 
35 -โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว(วันแม่แห่งชาติ) 10,000 
36 -โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,000 
37 -โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์ก าลังใจ 10,000 
38 -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 470,400 
39 -โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน 30,000 
40 -โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 20,000 
41 -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  
20,000 

42 -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

20,000 

43 -โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000 
44 -โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล 100,000 
45 -โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับประชาชน 60,000 
46 -โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 30,000 
47 -โครงการอบรมฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 10,000 
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48 -โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังคม (พ้ืนที่เดิม) 

52,400 

49 -โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 180,000 
50 -โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพละ

เรือน (อปพร.) ของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
200,000 

51 -โครงการรณรงค์และปูองกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 
52 -โครงการรณรงค์และปูองกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
20,000 

53 -โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 187,243 
54 -โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 300,000 
55 -โครงการปูองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น

โรคไข้เลือดออก 
100,000 

56 -โครงการปูองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น
โรคพิษสุนัขบ้า 

70,000 

57 -โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน 20,000 
58 -โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า

นม 
20,000 

59 -โครงการอบรมอาหารปลอดสารพิษให้กับประชาชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

20,000 

60 -โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 20,000 
 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา

ปัญหาความยากจน 
 

61 -โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ๓๐,๐๐๐ 
62 -โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐ 
 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เกิดความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
 

63 -โครงการปลูกต้นไม้ ๓๐,๐๐๐ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  

64 -โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าปี ๒๐๐,๐๐๐ 
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ล าดับที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

 

65 -โครงการให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 30,000 
66 -โครงการจัดส่งพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรม 350,000 
67 -โครงการจัดสรรงบประมาณในการรางวัดที่ดินในเขต  อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 
20,000 

68 -โครงการจัดประชุมประชาคมและติดตามประเมินผบแผนพัฒนา
สามปีและแผนชุมชน 

30,000 

69 -โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ของ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

227,000 

70 -โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 95,000 
71 -โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 
72 -โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่ากาชาด 20,000 
73 -โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  180,000 
74 -เงินอุดหนุนศูนย์กทท.จ.นครราชสีมา โครงการเงินอุดหนุนจัดการ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 
๓๓ จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2557) 

50,000 

75 -โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลอปท. และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

11,000 

76 -โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

350,000 

77 -โครงการจัดส่งพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

300,000 

78 -โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  20,000 
79 -โครงการขบวนแห่ร่วมงานสมโภชน์ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 10,000 
80 - การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 20,000 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี  

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1  2558 ปีที่ 2  2559 ปีที่ 3  2560 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยว 3 260,000 3 260,000 3 260,000 9 780,000 
2. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

19 6,081,000 19 6,281,000 18 6,331,000 56 18,693,000 

3. เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

2 60,000 2 20,000 2 20,000 6 180,000 

4. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

๔ 70,000 4 130,000 3 70,000 10 270,000 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

37 17,264,000 33 5,016,500 33 9,721,000 103 31,901,500 

6. การสร้างสังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 

50 18,006,920 48 17,912,280 48 17,912,280 146 53,831,480 

7.น้ าแก้จน 5 3,580,000 5 725,000 3 6,455,600 13 10,760,600 
8.การพัฒนาเกษตรอินทรยี ์ 7 261,600 7 261,600 7 261,600 21 784,800 

รวม 126 45,583,520 121 30,535,380 117 41,031,480 364 117,150,380 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยว 79,991.00 0.53 - - 79,991.00 0.53 
2. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

7,235,352.80 48.07 - - 7,235,352.80 48.07 

3. เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

20,000.00 0.13 - - 20,000.00 0.13 

4.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

30,000.00 0.19 - - 30,000.00 0.19 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1,805,800.00 11.99 3,556,557.00 23.63 5,362,357.00 35.63 

6.การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

5,877,561.20 39.05 - - 5,877,561.20 39.05 

7.น้ าแก้จน - - - - - - 
8.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - - - - - - 

รวม 15,048,705 80.88 3,556,557 23.63 18,605,262 19.11 
 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
         การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่
ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 
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.    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม /   

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม /   

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

/   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ /   

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  /  

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  /  

7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  /  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม /   

ภาพรวม /   

 
 

  
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา

ในช่วงสามปี 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
----------------------------- 

 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ภายใต้แผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2557 – 2560)    เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนาจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล 3 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2560) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด   
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  (Vision)   
“  ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
4.2  พันธกิจ  (MISSION)   

       1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
       2.  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
       3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง  และได้รับสวัสดิการ
ตามสมควร 
       4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 
      1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
      2.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
      3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
      4.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เปูาหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านคมนาคมขนส่ง  
ด้านความสงบเรียบร้อย  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความสงบสุขของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก  และ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในท้องถิ่น 
2.  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอ่ืน  ๆ 
3.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4.  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
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ตัวชี้วัด 
1.  การก่อสร้างและปรับปรุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูา  ไฟฟูาสาธารณะ  ประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
3.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
4.  จ านวนการก่อสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
เปูาหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และท้องถิ่น  
 เน้นยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
1.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนครัวเรือนที่ด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 
2.  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 
3.  จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เปูาหมาย 
 เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
2.  การสังคมสังเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติด 
    เชื้อ  HIV  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา 
4.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
5.  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ 
6.  การปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด 
1.  การศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย  อาชญากรรมมีจ านวนลดลง 
3.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
4.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
5.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
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เปูาหมาย 
 เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 
1.  การก าจัดขยะมูลฝอย 
2.  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 
ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
2.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
เปูาหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้
บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก  ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
3.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  
อ าเภอ  
เปูาหมาย 
 เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตาม
แนวทางนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนด  และด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบจากรัฐบาล  จังหวัด  
อ าเภอ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ 
ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
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4.5  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 

1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาสะพาน  ทางน้ า  
ทางบก  
 
 
 
 
 
1.2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2  สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

1.1.1  ก่อสร้างถนน 
1.1.2  วางท่อระบายน้ า  
1.1.3  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
1.1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
1.1.5  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน 
1.1.6  ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายกั้นน้ า/ท านบกั้นน้ า 
1.1.7  ก่อสร้าง/ซ่อมแซมคลองเหมือง 
1.2.1  ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
1.2.2  ปรับปรุง  ขยายเขตการบริการประปาส่วนภูมิภาค 
ประปาหมู่บ้าน 
1.2.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  เสียงตามสาย 
1.2.4  จัดหาถังน้ า/เครื่องกรองน้ า 
1.2.5  ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
1.2.6  ก่อสร้างซุ้มประตู  
1.2.7  ก่อสร้างห้องน้ า 
1.2.8  ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ/คลอง 
 
2.1.1  ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
2.2.1  ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
2.2.2  ลานค้าชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
 
 
 
3.1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 
 
 
 
 
3.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและการสังคมสงเคราะห์ 
 
 

2.3.1  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม   
2.3.2  จัดท าฝายท านบกั้นน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.3.3  ขุดลอกเหมือง/คลองเพ่ือการเกษตร 
 
3.1.1  อาหารเสริมนมนักเรียน 
3.1.2  อาหารกลางวันนักเรียน 
3.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงพุทธศาสนา / ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น / วัฒนธรรมและประเพณี / รัฐพิธี   
3.1.4  งานประเพณีแข่งเรือ 
3.1.5  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
3.2.1  เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV. 
3.2.2  อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.3  อาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.4  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานศึกษาเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.5  อบรมการดูแลเด็กปฐมวัยให้แกผู้ปกครองนักเรียน 
3.2.6  ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
3.2.7  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
3.2.8  พัฒนาสตรีและครอบครัว 
3.2.9  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 
3.2.10  ฝึกอบรมตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  

 
 
 
 
 
3.3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
3.4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 
 
 
 
 
 
3.5  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและ
โรคไม่ติดต่อ 
 

3.2.11  ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้าน อสม. 
3.2.12  อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
3.2.13  ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 
3.2.14  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน   
3.3.1  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
3.3.2  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน  
3.3.3  ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
3.4.1  อุดหนุนอ าเภอโชคชัยตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
3.4.2  อุดหนุนอ าเภอโชคชัยตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
3.4.3  ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
3.4.4  ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
3.4.5  จัดหาถังดับเพลิงขนาดเล็กประจ าหมู่บ้าน 
3.5.1  ปูองกันและก าจัดโรคติดต่อ 
3.5.2  จัดซื้อน้ ายาก าจัดยุงลายทรายอะเบท 
3.5.3  จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมสลิ่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

3.6  การปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพ
ติด 
4.1  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 
4.2  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
5.1  การพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีให้มี
ความทันสมัย 
 

3.6.1  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6.2  จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหาสิ่งเสพติด 
4.1.1  จัดท าโครงการท าความสะอาดรางระบายน้ าในชุมชน   
4.1.2  จัดหาถังขยะมูลฝอย 
4.2.1  ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ 
4.2.2  ถมดินท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.2.3  ขุดลอกคลอง/บึง/ พัฒนาแหล่งน้ า  
4.2.4  ขุดสระน้ า/ขุดลอกสระน้ า 
4.2.5  ปลูกปุาชุมชน(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
4.2.6  ปักแนวเขตท่ีสาธารณะ 
5.1.1  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการ 
บริหารจัดการ 
5.1.2  ค่าใช้จ่ายประจ าต่าง  ๆ   
5.1.3  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
5.1.4  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
5.2.1  ศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง 
5.2.2  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

5.2.1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ 
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  การให้บริการ การติดตามและประเมินผล 
5.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 
5.5  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 
6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ 

5.3.1  การพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.1  การติดตาม/การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
6.1.1  อุดหนุน อบต.ด่านเกวียนตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูล อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 
6.1.2  อุดหนุนอ าเภอตามโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานประเพณีต่าง ๆ   
6.1.3  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแนวทางนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
อ าเภอ 
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4.6  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งชันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ  

   เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น 
“ครัวของโลก” 

2. มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
3. เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

   แนวทางการพัฒนา 
(1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ือ     
 อาหารปลอดภัย 

 (2)  สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐาน 
   สินค้าสู่สากล 

 (3)  พัฒนาการสร้างตราสินค้า ศักยภาพทางกรตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 (4)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5)  พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค  
   อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานบุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างสมดุล 

   แนวทางการพัฒนา 
  (1)  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
       อินโดจีน 
  (2)  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการ 
       ลงทุน  
  (3)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน  
       เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4)  พัฒนาฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี 
       ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย  
   รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ  ประวัติศาสตร์ 
    อารยธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 



    -47- 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  (1)  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่ง 
       ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือบ้าน 
  (2)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
  (3)  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   
       โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
  (4) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
  (5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มี 
     ความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมี 
     งานท าและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
  (2)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
  (3)  ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
  (4)  ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัว 
       อบอุ่น 
  (5)  เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและ 
       สังคม อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือปูองกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ าเสีย     
  2. ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
     ต่อเนื่อง       
  แนวทางการพัฒนา 
  (1)  พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด 
  (2)  บริหารจัดการน้ า เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค 
       เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  (3)  พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้  
       ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (4)  สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าไปไร่นา พร้อมผันน้ าจากลุ่มน้ าอ่ืน ๆ และสร้างระบบ 
       โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  (5)  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า การตระหนักถึงคุณค่าน้ า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
       อย่างมีส่วนร่วม   
  (6)  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความม่ันคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและประเทศ    
  2. เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา 
     สังคมความม่ันคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน    
  แนวทางการพัฒนา 
  (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ของชาติ 
  (2)  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
  (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
  (4)  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (5)  ส่งเสริมการทีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
 

 4.7  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  แนวทางการพัฒนา 

(1)  ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

  (2)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  (3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
(1)   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
(2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
(3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
(4)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
(5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
(3)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
(4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริม
การกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(5)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและ
เพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
(2)  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี
สาธารณูปโภคท่ีดีและเข้าถึงทุกชุมชน 
(3)  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วย
โอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้
ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
(4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(5)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
(6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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(7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
(3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
(2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
(3)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
เส้นทางคมนาคม 
(4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
(5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
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(3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
(2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
(3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร
และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
(4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
(5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
(6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(2)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(3)  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือ
สร้างความอบอุ่นใจ และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
(4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมู่บ้าน 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  (1)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน 
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การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
(2)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
(3)  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

       

วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด 
 

“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 
 

4.8  นโยบายการพัฒนาอ าเภอ 
  เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด 
  
 4.9  นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนา คือ “น้ าไหล  ไฟสว่าง  ถนนดี  ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า”  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  พ.ศ.  2560 - 2563 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาปัจจยั
แวดล้อมทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา
ไปสู่ครัวของโลกและฐานการผล
การผลิตพลังงานสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์และการค้าเพือ่เป็น
ศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่
การเมืองน่าอยู ่

แนวทางการพัฒนา 
1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการ
ผลิต และผลิตภาพภาค
เกษตรกรรม เพื่ออาหาร
ปลอดภัย 
2)  สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ 
(Cluster) อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนา 
3)  พัฒนาการสร้างตราสินค้า 
(Branding) ศักยภาพทาง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5)  พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็น
ระบบ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1)  พัฒนาและเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งในจังหวัดและ
ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
2)  พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและกฏระเบียบท่ี
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์
การค้าและการลงทุน 
3)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้ประกอบการ SMES 
ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการ
ลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
4)  พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการ
ลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการ
ท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวให้
มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ และ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศ
เพื่อนบ้าน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว
หลากหลายเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวตลอดท้ังปี 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การหาช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและ
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4) พัฒนาบุคลากรและการ
ให้บริการท่องเท่ียว 
5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวของจังหวัด 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
ประชาชนให้แข็งแรง 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเข้าถึงการศึกษา 
3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม 
คุณธรรม ศิลปะและวัฒนา
ธรรมอันดี 
4) สร้างงาน รายได้ และ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
แรงงาน 
5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการ 
ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 
6) เสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมือง 

แนวทางการพฒันา 
1) พัฒนาฟื้นฟ ูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2) บริหารจัดการน้ า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิว
ดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3) พัฒนาระบบชลประทานและ
จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพยีงพอ และมี
คุณภาพต่อการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
4)  สนับสนุนการเกษตรท าแหล่งน้ า
ในไร่นา พร้อมผันน้ าจากกลุ่มน้ าอื่นๆ 
และสร้างระบบโครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
ใช้น้ า การตระหนกัถึงคุณค่าและ
อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ าอย่างมีส่วนร่วม 
6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
 

 

แนวทางการพฒันา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2) การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และปูองกันการปราบยา
เสพติด 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ
สาธารณะ 
4) ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
5) ส่งเสริมการทีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลกัการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี
 

6.  ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของจังหวัด  อ าเภอ 
 

เปูาหมายยุทธศาตร์ เปูาหมายยุทธศาตร์ เปูาหมายยุทธศาตร์ เปูาหมายยุทธศาตร์ เปูาหมายยุทธศาตร์ เปูาหมายยุทธศาตร์ 

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน  
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
อื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ดา้น
คมนาคมขนส่ง  ด้านความ
สงบเรียบร้อย  ดา้นเศรษฐกิจ  
และด้านความสงบสุขของ
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  และ 
ท้องถิ่น  เน้นยุทธศาสตร์
เสรมิสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 
 

เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความ
สมดลุอย่างยั่งยืนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐและ
ให้บรรลุแนวทางการ
ด าเนินงานของจังหวัด
นครราชสีมาตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ี
ดี 
 

เพื่อปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามภารกิจท่ี
ได้รับการถ่ายโอนในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบัติงานตาม
แนวทางนโยบายของ
รัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพฒันา (1) 
1)  การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ า  และทาง
ระบายน้ าและการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาใน
ท้องถิ่น 
2)  การสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
การก่อสร้างอื่น  ๆ 
3) การสร้างและ
บ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ าท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น 
4)  การก่อสร้าง/
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 

แนวทางการพัฒนา (2) 
1)  เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนว
พระราชด าร ิ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2)  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนา
สินค้าชุมชน/ลานค้า
ชุมชน 
3)  ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตร 
 

แนวทางการพัฒนา ( 3) 
1)  ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
2.)  การสังคมสังเคราะห์  
และการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ตดิ 
เชื้อ  HIV  และเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
3)  การสนับสนุนส่งเสรมิ
ด้านการกีฬา 
4)  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก/
ทางน้ า 
5)  การสาธารณสุข  
ควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ตดิต่อ 
6)  การปูองกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดปญัหายา
เสพติด 
 
 

แนวทางการพัฒนา (4) 
1)  การก าจัดขยะมลู
ฝอย 
2)  การจัดการ  การ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม       
 

แนวทางการพัฒนา (5) 
1)  ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นใน 
ทุก  ๆ  ด้าน  ตาม
หลักการบริหารจัดการ
ที่ด ี
2)  การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรใหม้ีความ
เหมาะสมสอดคล้อง 
3)  ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา (6) 
1)  ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อ าเภอ 
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ผลผลิต/
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลกัการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี
 

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
อ าเภอ 
 1. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 1-12 ต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-12 ต.
ละลมใหม่พัฒนา 
3. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 1-12  
 ต.ละลมใหม่พัฒนา 
4. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1-12  ต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
5. โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ในต าบลละลมใหม่พัฒนา 
6. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
7. โครงการวางท่อระบายน้ า 
8. โครงการสร้างและ
ซ่อมแซมสะพาน คสล. 
9. โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในต าบลละลมใหม่
พัฒนา 
10. โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ า  
11. โครงการขยายเขตไฟฟาู 
โคมไฟฟูาสาธารณะ 
12. โครงการขยายเขต
น้ าประปาสว่นภูมภิาค 
 

1. โครงการขับเคลื่อน
หมู่บ้าน/ชุมชนพอเพยีง 
2.โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ 
3. โครงการลานค้าชุมชน 
4. โครงการขุดลอกคลอง
เหมือง 

1. โครงการอาหารเสริมนม
อาหารกลางวัน 
2. โครงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงพุทธศาสนา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณีและรัฐพิธ ี
3. โครงการงานแข่งเรือ 
4. โครงการสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ทา้วสุรนาร ี
5. โครงการเบี้ยยังชีพ 
6. โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้นอก
สถานศึกษาเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
7. โครงการอบรมดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง 
8. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
9. โครงการเกี่ยวกบั
ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม 
อสม. สตรี ผู้สูงอาย ุอปพร. 
10 โครงการเกี่ยวกบักีฬา 
สร้างลานกีฬา 
11. โครงการเกี่ยวกับการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
12. โครงการเกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคติดต่อ 
13. โครงการเกี่ยวกับการ
ปูองกันยาเสพติด 

1. โครงการเกี่ยวกบัการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย การท า
ความสะอาดรางระบายน้ า 
2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้น่าอยู่ ท าสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
3. โครงการขุดลอกคลอง
บึง ขุดสระน้ า พัฒนาแห่ง
น้ า 
4. โครงการปลูกปุาชุมชน 
5. โครงการปักแนวเขตที่
สาธารณะ 

1. การจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการ 
2. โครงการเกี่ยวกบั
การศึกษาดูงานและการ
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
4. การพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. โครงการกิจกรรมที่
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 
เช่น การเลือกตั้ง การ
ประเมินความพึงพอใจ 
6. โครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการส่งเสริม
สนับสนุนและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. โครงการอุดหนุน อบต.
กระโทก ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างของ อปท. ระดับต าบล 
2. โครงการอุดหนุนอ าเภอ
ตามโครงการงานพระราช
พิธี รัฐพิธ ีและงาน
ประเพณีต่างๆ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม” 
 

พันธกิจ 

เปูาประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความ
เข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและเศรษฐกิจ 

การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
คน ครอบครัวและชุมชนในการ
พึ่งตนเอง และไดร้ับสวสัดิการ
ตามสมควร 

การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
อื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 
ครอบครัวและท้องถิ่น เน้น
ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืนซ่ึงเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลกัการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี
 

6.  ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของจังหวัด  อ าเภอ 
 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการ
ด าเนินงานของจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามภารกจิที่ได้รับการ
จัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแผนการ
กระจายอ านาจและตาม
แนวทางนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
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แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการ

ปรับปรุงบ ารุงรักษาในท้องถิ่น 

การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ
การก่อสร้างอื่น  ๆ 

 

การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 

เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/
ลานค้าชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
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แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

การสังคมสังเคราะห์  และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ตดิ เชื้อ  
HIV  และเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

การสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการกีฬา 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/ลดอุบตัิเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 

 

การสาธารณสุข  
ควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ 

การปูองกันและแกไ้ขการ
แพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

การจัดการ  การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 

การก าจัดขยะมูลฝอย 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก  ๆ  
ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม

สอดคล้อง 
 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  อ าเภอ 

แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพฒันา
จังหวัด  อ าเภอ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  5 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในช่วงปี 4 ปี  
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563  จ านวน  6  ยุทธศาสตร์  19  แนวทางการพัฒนา โดยให้ล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วน
มากกว่าด้านอ่ืน หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ในส่วนที่ 5 การน า
แผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ จะมีองค์ประกอบ คือ ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา, ผ 02 บัญชีประสานโครงการ
พัฒนา และ  ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 
 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตศาลตาปูุ หมู่ที่ 
1 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สถานที่จัดกิจกรรมตาม
ประเพณี และความเชื่อ
ของท้องถิ่น 

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 367 
ตร.ม. หนา 0.10 ม. 
รายละเอียดตามอบต.ก าหนด 
ปูายโครงการ 1 ปูาย 

127,000   ลานคสล.
จ านวน 1 ลาน
ปี 2560 

ประชาชน มีสถานที่จัด
กิจกรรมตามประเพณี 
และความเชื่อของ
ท้องถิ่น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้าน
นายบุญ 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 102,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ในวัดละลม 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
หมู่บ้าน 

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

300,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้าน
นางเลิศ 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 59 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

 85,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
ขวัญ – คลองเสว  

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000  
ม.  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  5,200,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนายส ารอง 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

  59,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนางสมศรี หมู่
ที่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

 36,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนายสมหมาย 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

36,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนางทองดี 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

 43,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตประจ า
หมู่บ้าน(มุมต้นโพธิ์) หมู่
ที่ 1 

เพ่ือประชาชน มี
สถานที่จัดกิจกรรมตาม
ประเพณี และความเชื่อ
ของท้องถิ่น 

  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  50,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้นปี 
2562 

ประชาชน มี
สถานที่จัดกิจกรรม
ตามประเพณี และ
ความเชื่อท้องถิ่น 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

11 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เลียบล าละลม หมู่ที่ 1  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 3 ม.  ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม.ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

150,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

12 ก่อสร้างถนนมูลดินสาย
หนองเพชร (จาก
หนองขร-แหลมทอง) 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

500,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

13 ก่อสร้างถนนมูลดิน 
จากแยก หมู่ที่ 2 – 
คลองลวก 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด ก าหนด 

 440,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

14 ปรับปรุงถนนสายหนอง
เพชร และขุดร่อง
ระบายน้ า 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
3,500 ม.  
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

500,000  
 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

15 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 2 ซอยบ้านนางชั้น 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  35,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน 
นายธนชัย  นากระโทก 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

 43,000 
 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดินจากไร่นายเสมอ 
– ไร่นายเกิด หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,500 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 550,000  ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนาย
สมชาย อนิทร์ค าหมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

-  72,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองเพชร 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 205 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. 

516,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ต่อ)บ้านนาย
เทียนชัย-บ้านนางสาย
ทอง ม.2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด  

 81,000 

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-66- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายหุ่น  
หมู่.2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด  

  72,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางนิภา
วรรณ หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 75 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
ก าหนด 

 109,000 

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

23 โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล.หมู่ที่ 3 (สาย 
รพ.สต. –คลอง
ชลประทาน)  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 918 ตร.ม.(รวมหู
ช้าง)รายละเอียดตามแบบ
ก าหนด 

470,000  

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

24 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. รอบหมู่บ้านหมู่ 
3 บ้านนางจ าปี 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

200,000  
 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 3 ซอยบ้าน
นางสายัณ 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 
40 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

  45,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-67- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นางบัว หมู่ที่ 3 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

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

  81,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ประชาชนพื้นที่มี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังแปลงผัก โคกตา
อ้น – นานายสมหมาย 
นากระโทก หมู่ที่ 3 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

 200,000 

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3 
ซอยบ้านนายชูชาติ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  58,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาย
เรือง – บ้านสระตะ
หมก 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  3,780,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ประชาชนพืน้ที่มี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.01 



-68- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

30 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน ตอน้ า – ต าบล
แหลมทอง  

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 
  300,000 ถนนคสล.

จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 3 ซอยบ้าน
นายเรือง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนทีม่ีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 55 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 80,000 
 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ประชาชนพื้นที่มี
เส้นทางคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านละ
ลม (ซอยบ้านนาง
ละม่อม ใช้กระบือ) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 33 
ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 99 
ตร.ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

51,000  

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น 
ปี 2560 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. หน้าบ้านนายค า 
และหลังบ้านนายชัย ม.4 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

  100,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลองประดู่ 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

  800,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-69-                                                                                      
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

35 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกล าละลม  หมู่
ที่ 4 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  400,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายนฤ
เดช หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 41 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 143.5 ตร.ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

73,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น 
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนาง
สังวาล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  50,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น 
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

38 โครงการซ่อมแซม
ลูกรังสายหนอง
กระโดน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  150,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น 
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนอง
กระโดนหมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด 

800,000  

 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-70- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นายชวน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 65 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 89,000 
 

ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5ถนนเลียบ
คลองชลประทาน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

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

  1,200,000 ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นางสาวสุพัตรา 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 40 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 58,000  ถนนมูลดิน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดินบา้นนายสมบูรณ-์นา
นางน้อย หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 
  100,000 ถนนคสล.

จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ 6 บ้านกุด
จอกน้อย (สายโคกบ้าน
เก่า ) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
975 ม.พ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

211,000  

 

ถนนมูลดิน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-71- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

45 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน+ลูกรังรอบวัด
(เมรุ) หมู่ที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 115 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  

  65,000 
 

ถนนดิน 
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

46 โครงการปรับปรุงระดับ
ผิวจราจร ซอยบ้านนาย
บุญส่ง-บ้านนายเดชดิ
ศักดิ์ หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 100,000   ถนนคสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

47 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนายวิเชียร-
โกรกมนักระชาก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 100,000   ถนนมูลดิน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนางชั้น-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 85 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 170,000  ถนนมูลดิน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านคลอง
กระชาย (สายหลักแยก
กุดจอกใหญ-่คลองยาง)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 160 
ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่
ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 960 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

492,000  

 

ถนนมูลดิน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-72- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 ซอยบ้าน
นางสุดใจ 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

390,000   ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน คลองลวก-เขา
โคกรักษ์ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

390,000  
 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.คลองชลประทาน-
โคกพลวงบน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,950 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

  
7,670,000 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

53 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกคลอง
ชลประทาน-คลองลวก 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

390,000  
 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโกรกกัดลิ้น-
ทต.ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,800 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 5,610,000  ถนนหิกคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-73- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ซอยบ้าน
นายอ่อน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 
258 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

  450,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

56 โครงการปรับปรุงระดับ
ผิวจราจร ถนนสาย
นอก (ติดสระ) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  450,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 ซอยนา
นายคูณ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 168 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  230,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

58 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายหลัก 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 650 
ม. หนา ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

 500,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 ซอยบ้าน
นายแวว 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 161 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

 322,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-74- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 ซอยบ้าน
นางแตงอ่อน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  139,000 ถนน มูลดนิ
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 ถนนสาย
กุดจอกน้อย-ท่าเยี่ยม 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

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

  8,100,000 ถนน มูลดนิ
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 12 ซอย
หนองหอย 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 956.5 
ตร.ม.ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

500,000   ถนน ลูกรัง
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 12 บ้านโคก
พลวง (ซอยบา้นนาย
ประเดิม-บ้านนายสมบัต ิ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 225 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 675 ตร.
ม.ตามแบบ อบต. ก าหนด 

350,000   ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 
 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดินจากคลอง
ชลประทาน-คุ้มหนอง
หอย 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด   200,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-75- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

65 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกบ้านนางวิไล  
แปวกระโทก 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดินบา้นนายจารุภาส-ถนน
สายหลักคลองกระชาย 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  200,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 12 สายคลอง
กระชาย-แหลมทอง 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
3,500 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 9,450,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

68 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดินนานายสัมฤทธิ์ 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
800 ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  320,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 9 บ้านคลอง
ยาง (สายหลักแยกกุด
จอกใหญ่-คลองยาง) 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 99
ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495
ตร.ม.ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

251,000  

 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-76- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8 บ้านคลอง
กระชาย (ไปประปาหมู่
ที่ 8) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 90 
ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

100,000   ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

71 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ชุมแสง ซอยบา้นนายชิ้น 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

100,000   ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

72 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 ถนน
หนองเพชร 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีพ้ืนที่กักเก็บน้ า
และปูองกันการเกิด
อุทกภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,500 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  100,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

73 โครงการซ่อมแซมถนน
สายหลักจากสะพาน
หมู่ที่ 11 – หมู่ที่  

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

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

100,000  
 

ปรับปรุงถนน
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

74 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นายนวล 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

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

  100,000 ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-77- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

75 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 ซอยโกรก
มันกระชาก 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

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

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

76 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอยรอบ
สระกุดจอกใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
900 ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  100,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

77 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้าน
นายรุณ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 299 
ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

 50,000 
 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

78 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 เลียบคลอง
ชลประทาน-คุ้มขุนอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

 100,000 
 

ถนนหินคลุก.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

79 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอยตัดไป
คุ้มขุนอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,500 ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

100,000  
 

ถนนหินจ านวน 
1 เส้นปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

80 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอยบ้าน
นายพุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 33 
ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  15,000 ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-78- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

81 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนา
นายหริ่ง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

82 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนา
นายเมี้ยน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

83 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอย
โกรกมันกระชาก 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

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

  100,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

84 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 12 ซอย
หนองหอย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,170 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  100,000 ถนนหินคลุก ปี
2562 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

85 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ 6 ซอยโรง
สูบ-นานายชั้น 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 800 
เมตร 

150,000   ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-79- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

86 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ 6 บ้านกุด
จอกน้อย สายโคกบ้าน
เก่า 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 975 ม. 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,900 ตร.ม. ปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

211,000   ถนนหินคลุก ปี
2560 จ านวน 
1 เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

87 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 2 ถนน
หนองเพชร 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,500 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

 100,000  ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

88 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนา
นายหริ่ง 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

89 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนา
นายเมี้ยน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

90 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 ซอย
โกรกมันกระชาก 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

  100,000 ถนนหินคลุก ปี
2562 จ านวน 
1 เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-80- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

91 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 12 ซอย
หนองหอย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,170 ม.  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

  100,000 ถนนหินคลุก ปี
2562 จ านวน 
1 เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

92 โครงการปรับปรุงถนน 
เกรดปรับบดทับพื้นทางเดมิ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

รวมปริมาณไม่น้อยกว่า 
8,180 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  100,000 ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

93 โครงการปรับปรุงถนน 
เกรดปรับบดทับพื้นทางเดมิ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

รวมปริมาณไม่น้อยกว่า 
8,180 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

94 โครงการปรับปรุงถนน 
เกรดปรับบดทับพืน้ทาง
เดิม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

รวมปริมาณไม่น้อยกว่า 
8,180 ตร.ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

100,000   ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

95 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดิน หมู่ที่ 2 ถนนหนอง
เพชร-แหลมทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,000 
เมตร 

600,000   ถนนหินคลุก ปี
2560 จ านวน 
1 เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

96 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 ถนนสระตะ
หมก-หนองกระโดน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม.  ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

ผ.01 



-81- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

97 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน 
หมู่ที่ 7 ถนนสายคลองลวก 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

100,000  
 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

98 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน 
หมู่ที่ 12บ้านนายจารุภาส-
สายคลองกระชาย 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

 100,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
ปี 2561 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

99 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หนองกก -กุดจอกน้อย 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางรวม 7 กม.   100,000 ถนนหินคลุก
จ านวน 1 เส้น
ปี 2562 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

100 โครงการปรับปรุงถนนสาย
โคกพลวง -คลองยาง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ระยะทางรวม 4.5 กม. 100,000  
 

ถนนหินคลุก ปี
2560 จ านวน 1 
เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

101 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน 
แยกหมู่ที่ 2 – ไปคลองลวก 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

100,000   ถนนหินคลุก ปี
2560 จ านวน 1 
เส้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-82- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

102 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 2 จากหนอง
เรือ – รพ.สต.ละลม 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขงัถนน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
124 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

223,000   รางระบายน้ า ปี
2560 จ านวน 1 
ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรน้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

103 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นางสมคิดลงหนองเรือ 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขงัถนน 

กว้าง 0.60 ม. ยาว 80 ม. 
พร้อมฝาปิดรายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด   

 180,000  รางระบายน้ า ปี
2561 จ านวน 1 
ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

104 โครงการซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้ าและลอกราง
ระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  100,000  รางระบายน้ า ปี
2561 จ านวน 1 
ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านนายแสวง-หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 300 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 540,000 

 

รางระบายน้ า ปี
2561 จ านวน 1 
ราง 

การระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรและการ
สัญจรเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหน้าศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 70 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

126,000   รางระบายน้ า 
ป2ี560 
จ านวน 1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-83- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

107 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 
บ้านนายชัย-ฮวงจุ้ย 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
400 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

  720,000 รางระบายน้ า 
ปี2560 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

108 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บา้นนาง
ชูจิต-บ้านนายธาน ี

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
80 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

 144,000  รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

109 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บา้นนาย
เลิศ-บ้านนายอ านวย 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีการคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
160 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

  288,000 รางระบายน้ า 
ปี2562 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

110 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่พัก ถนนสาย
หลักไปหลังโรงเรียนบ้าน
กุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้าน
กุดจอกใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีการคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 153 ยาว 
ปูายประชาสัมพนัธ์ 1  
ปูาย  

309,000  

 

รางระบายน้ า 
ปี2560 จ านวน 
1 ราง 

การระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรและ
การสัญจรเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอยบา้นยาย
ชิ้น-บ้านนายนิคม 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีการคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

  360,000 รางระบายน้ า 
ปี2562 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-84- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

112 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอยบา้นนาง
เลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 
80 ม. ลึก 0.62 ม. (ขอบ
นอก) 

  144,000 รางระบายน้ า 
ปี2562 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

113 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอยบ้านนาย
ถวิล 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีการคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 30 ม. ลึก 0.62 ม. 
(ขอบนอก) 

 54,000  รางระบายน้ า ปี
2561 จ านวน 1 
ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

114 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าต่อจากบ้าน
นายส าเริง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและน้ าไม่ทว่ม
ขังถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  274,000 

 

รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนางวัน
เพ็ญ-บ้านนางทิม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่ทว่ม
ขังถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  159,000 

 

รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

การระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรและ
การสัญจรเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านนางดอกรัง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด   159,000 รางระบายน้ า 
ปี2562 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-85- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

117 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
ซอยกลาง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 400 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 720,000  รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

118 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านนางโถ-นานางแจ๋ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 400 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 720,000 
 

รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

119 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านนางรวย-บ้านนาย
ไสว 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 150 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 270,000 

 

รางระบายน้ า 
ปี2561 จ านวน 
1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านนายวิชัย-บ้านนาง
ดอกรัง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 100 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 180,000 

 

รางระบายน้ า 
ปี2561 
จ านวน 1 ราง 

การระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรและ
การสัญจรเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ทว่ม 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 200 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 360,000 
 

รางระบายน้ า 
ปี2561 
จ านวน 1 ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

122 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 12 
ถนนสายหลักบ้านนายพล 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีการคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 400 ม. ลึก 0.62 
ม. (ขอบนอก) 

 720,000 
 

รางระบายน้ า ปี
2561 จ านวน 1 
ราง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

123 โครงการวางท่อ คสล. หมู่
ที่ 3 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ าที่ดี
ในพื้นที่มกีารคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดท่อ 0.60 ม. 
จ านวน 9 ท่อน 

  10,000 ท่อคสล. ปี
2562  

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

124 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคสล. หมู่ที่ 1 
คลองกระโดน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถระบาย
น้ าได้ดีและปูองกันน้ า
ท่วมพื้นท่ีการเกษตร 

กว้าง 1.80 ม. สูง 2.00 
ม. ยาว 8.00 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

 400,000 

 

รางระบายน้ า 
ปี2561  

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
5.00 ทางเท้าข้างละ 0.50 
ม.   

 300,000 

 

รางระบายน้ า 
ป2ี561 
จ านวน 1 สาย 

การระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรและ
การสัญจรเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
5.00 ทางเท้าข้างละ 0.50 
ม.   

  300,000 รางระบายน้ า 
ป2ี562 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 



-87- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

127 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานทาง
ไปคลองลวก 

เพ่ือมีสะพานข้ามที่
สะดวก 

จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

100,000   สะพาน 1 
สะพาน ปี 
2560 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



-88- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1    การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ขยายเสาไฟฟูาสาธารณะ
ซอยข้างวัดละลมพร้อม
สายพาดดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 160 เมตร 

  216,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่ 1  

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

2 ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้าน
นางสายทอง 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
 จ านวน 60 เมตร 

81,000   จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ
ได้รับการ
ขยายเขต  

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมไีฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายสายพาดดับ
สาธารณะ (สายพาดดับไฟ
แรงต่ า) หมู่ที3่ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ซอยบ้านนายสด จ านวน 
90 ม. 
- ซอยบ้านนางส ารวย 
จ านวน 100 ม. 
- ซอยบ้านนายหล่อน 
จ านวน 50 ม. 
- ซอยแปลงผัก จ านวน 
490 ม. 

 117,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่ 3  

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมไีฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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-89- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ซอยบ้านนายสา 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 50 เมตร 

  81,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่ 4  

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมไีฟฟูา
ใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 
 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
พร้อมหม้อแปลงสุดล าละ
ลม 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
-  จ านวน  11  จุด  
จ านวน 610 เมตร 

  400,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่ 4 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมไีฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีไฟฟูาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
 

 20,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะ 
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟูา  

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟูาใช ้

กองช่าง 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ซอยบ้านนางสาวสุพัตรา 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 35 เมตร 

 10,500  จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ
ได้รับการ
ขยายเขต ใน
หมู่ 5 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน  และมีไฟฟูา 
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-90-                                                                             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
นานางทองมา– โกรกมัน
กระชาก 

ราษฎรมีไฟฟูาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน 

-  ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน 2,000 เมตร 

 270,000  ขยายเขตไฟฟูา  
1 จุด 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

9 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างสาธารณะทางเข้าวัด 

เพ่ือให้มีเสาไฟฟูาที่
ได้มาตรฐาน 

จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.  ก าหนด 

 10,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะ ได้รบั
การขยายเขต
ไฟฟูา 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

10 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดบั 
บ้านนายสวงษ-์บ้านนาง
ส าเริง 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา  
จ านวน 200 เมตร 

  30,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต ใน
หมู่ 12  

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านนายอุทัย-นานายชัน้ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 100 เมตร 

  135,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
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-91- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านนางอารีย์  คุ้มนา 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   
จ านวน 100 เมตร 

 135,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

13 โครงการไฟฟูาส่องสวา่ง
ศาลา SML  หมู่ 7 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

  10,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

14 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างสาธารณะ+สายพาด
ดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ซอยบ้านนายจลุ 
จ านวน 150 ม. 
- ซอยบ้านนางสมจิต 
จ านวน 100 ม. 

  50,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

15 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างสาธารณะ+สายพาด
ดับ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

 100,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดบั 
ซอยบ้านนางนวล 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืนและมีไฟฟูาใช ้

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

 100,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดบั 
ซอยบ้านนายชีพ 

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืนและมีไฟฟูาใช ้

-  ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

 100,000  จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 
 



-93- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ+สายพาดดบั 
ซอยบ้านนายบุญสง่   

ราษฎรมีความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 

- ขยายเขตไฟฟูา   
-  ติดตั้งโคมไฟฟูา   

  100,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะได้รบั
การขยายเขต 
ในหมู่บ้าน  

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน  
และมีไฟฟาูใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้น้ าที่สะอาด
และเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค – บริโภค 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

100,000   จ านวนประปา
สาธารณะที่
ได้รับการ
ปรับปรุง ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านมนี้ า
สะอาดใช้เพียงพอหรับ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

20 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลซุ่มเขา หมู่ที่ 9 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จ านวน 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

  100,000 จ านวนบ่อ
บาดาลซมุเขา
เพิ่มขึ้น ในหมู่ที่ 
9 

ราษฎรในหมู่บ้านมนี้ า
สะอาดใช้เพียงพอหรับ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
สินค้า และผลผลิตตา่งๆ
ภายในชุมชน 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

 400,000  จ านวนตลาด
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง
ในต าบล 

ประชาชนมีสถานซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน
สินค้า และผลผลิต
ต่างๆภายในชุมชน 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  2  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

21 โครงการถมดินที่สาธารณะ
เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับประชุม 
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ชุมชน 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

50,000   จ านวนที่
สาธารณะที่ได้
ถม 1 แห่ง  

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับประชุม จัด
กิจกรรมต่างๆ ชุมชน 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับประชุม 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

แบบโครงเหล็กถัก กว้าง 
8 ม.ยาว 16 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด  ปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

413,000   จ านวนศาลา
ประชาคม
เพิ่มข้ึนในหมู่ 5 

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับประชุม จัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

23 โครงการติดตั้งปาูยจราจร เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปูายจราจร ขนาด 
รูปแบบ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

 100,000  จ านวนปาูย
จราจรที่ติดตั้ง
ในต าบล 

ประชาชนในพื้นที่มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
 

24 ถมที่สาธารณะประโยชน์
ติดที่นายด ารง  แนบกระ
โทก 

บ ารุงรักษาที่ดิน
สาธารณะในหมู่บ้าน 

ขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
135 ตรม.สูงเฉลี่ย  1  
ม.ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  135 ตร.ม. 

  10,000 ที่ดิน
สาธารณประโยช
น์ จ านวน 1 
แปลง ปี 2561 

บ ารุงรักษาที่ดิน
สาธารณะในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  3  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ก่อสร้างถนนคสล.สายแยก
โคกพลวงบน ต าบลละลม
ใหม่พัฒนาเชื่อมอบต.
แหลมทอง  อ าเภอหนอง
บุนมาก จงัหวัด
นครราชสีมา  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
ต าบล/อ าเภอ 

 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
6,500 ม. หนา 0.15ม. 
เร่ิม 202190,1637938 
สิ้นสุด 207092 
        1637024 

19,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น  
เชื่อมระหว่าง
อ าเภอ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนนคสล. สาย
คลองกระชาย ต าบลละลม
ใหม่พัฒนาเชื่อมบา้นโนน
เพชร (ทต.ท่าเยี่ยม) อ าเภอ
โชคชัย  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
ต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 
6,500 ม. หนา 0.15 ม. 
เร่ิม 202185,1637024 
สิ้นสุด 201225 
        1634352 

 19,500,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

 
 

ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น
เชื่อมระหว่าง
อ าเภอ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านละลม ม. 3 เชื่อมบ้าน
โคกลอย(ทต.แหลมทอง) 
อ าเภอหนองบุนมาก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง
ต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 
6,200 ม.หนา 0.05 ม. 
เร่ิม 201648,1641531 
สิ้นสุด 208679 
        1641569 

26,040,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด) 

  ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 
เชื่อมระหว่าง
อ าเภอ 
 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
 

 
 

ผ.01 



-96-                                                                                          
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  3  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตขอโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ละลม ม.2 – สระหนอง
เพชร  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

 ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 
5,500 ม. หนา 0.15 
ม. 

17,000,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

  ถนน คสล. 
จ านวน 1 เส้น
ตั้งแต่หมู่ที่ 2 
และ 3 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
 

5 ก่อสร้างถนนคสล.(สาย
เลียบล าละลม ม.1 เชื่อม
สายคลองเสว ม.7) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างต าบล/อ าเภอ 

 ขนาด กว้าง 4 ม. 
ยาว 2095 ม. หนา 
0.15 ม. 

 4,200,000 
 (อบจ.นม.)/

(จังหวัด) 

 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น 
หมู่ 1 เชื่อมหมู่ 
7  

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
คลองกระชายเชื่อมบ้าน
โนนเพชร (ทต.ท่าเยี่ยม)  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างต าบล/อ าเภอ 

 ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 5,000 ม. ไหล่
ทางลาดยางข้างละ 1 
ม. 

17,000,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

 
 

 ถนน ลาดยาง
จ านวน 1 เส้น 
เชื่อมระหว่าง
อ าเภอ 
 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้นและ
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  3  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

7 ก่อสร้างถนนคสล.สายแยก
หนองกกอ าเภอเชื่อมต าบล
สีสุก อ าเภอจักราช  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กว้าง 8 ม.ยาว 10,000 
ม.หนา 0.15 ม. 

  40,000,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

ถนน ลาดยาง
จ านวน 1 เส้น 
เชื่อมระหว่าง
อ าเภอ 
 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  
อ าเภอ 

กองช่าง 
 

8 ปรับปรุงถนนสายหลักแยก
หนองกก-บ้านกุดจอกน้อย  
โดยวิธี Deep Patch-Skin 
Patch 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

วิธี Deep Patch-Skin 
Patch 

500,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

   ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  
อ าเภอ 

กองช่าง 
 

9 ขุดลอกล าละลม ต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา  

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
เพยีงพอ 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 80 ม. 
ยาว 2,000 ม. ลึกรวม 6 
ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 544,000  ลบ.ม. 

26,700,000 
(อบจ.นม.)/ 
(จังหวัด) 

 
 

 แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หมู่ 
1-12  

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มี
น้ าใช้อุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างประตูน้ าเปิด-ปิด 
ท้ายละลม 
 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มี
น้ าใช้อุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตรเพียงพอ 

 (รายละเอียดตามแบบ
ที่ชลประทานก าหนด) 

 4,000,000 
(อบจ.นม.)/
(จังหวัด)  

 ประตูเปิด-ปิด
น้ า จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

สนับสนนุกิจกรรม
ทางดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

3  คร้ัง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

โครงการ/
กิจกรรมด้าน
เศรษฐกินพอ
เพียง ปีละ 1 
โครงการ 

กิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ลานค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพมีทักษะใน
การประกอบวิชาชีพ 
-การเกษตร 
-ท าขนม 

12  หมู่บ้าน  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ ปีละ 1 
ครั้ง จ านวน 
12 หมู่ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การสหกรณ์ 

-กิจกรรมออมทรัพย์ 
ออมความดี 
-กิจกรรมตามรอยพระ
ยุคลบาทด้วยความดี
และการให้ก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 2 
กิจกรรม/ปี 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
สหกรณ์ 

ส านักงานปลัด 

3 ลานค้าชุมชน เพ่ือสนับสนุนด้าน
การค้าของประชาชน 

1  แห่ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้านค้าชุมชน 
1 แห่ง 

มีลานค้าชุมชน  กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางที่ 3  สง่เสริมสนับสนุนด้านการเกษตร/ปศุสตัว ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 
9 บ้านคลองยาง 
 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

รวมปริมาตรดินขุด 
4,348 ลบ.ม. 

300,000 
 

  สระน้ าได้รับการ
ขุดลอกหมู่ที่ 9 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

2 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่
ที่ 5 บ้านสระตะหมก 
 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

รวมปริมาตรดินขุด 
4,550 ลบ.ม. 

100,000 
 

  สระน้ าได้รับการ
ขุดลอก หมู่ที่ 5  

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

3 ขุดลอกคลองส่งน้ าหนองหิน-
คลองกระชาย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

รวมปริมาตรดินขุด 
10,000 ลบ.ม. 

 300,000 
 

 คลองได้รับการ
ขุดลอกปีละ 1 
คร้ัง 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

4 ขุดขยายสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

ยาว 900 เมตร   250,000 
 

สระน้ าสาธารณะ 
ได้รับการขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

5 ขุดลอกสระหนองเพชร หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

กว้าง 100 ม. ยาว 110 
ม.ลึก 5 ม. 

656,000   สระน้ าหนอง
เพชรได้รับการ
ขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

6 ขุดขยายสระน้ าแปลง
เกษตร หมู่ที่ 7 

เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้
ในการเกษตร 

ขุดขยายเพ่ิมกว้าง 8 ม.
ยาว 80 ม. ลึก 3 ม. 

85,000 
 

  สระน้ าสาธารณะ 
ได้รับการขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิต 
     พลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร/ปศุสตัว ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

7 ปรับปรุงระบบส่งน้ าแปลง
ผัก หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีระบบน้ า
เพียงพอใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงระบบส่งน้ าแปลง
ผักหมู่ที่ 1 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร ร้อย
ละ 60 

มีระบบส่งน้ าที่ดีใช้
การเกษตร 

ส านักปลัด 

8 โครงการขยายสระโคกตาอ้น
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอใช้
ในการเกษตร 

กว้าง 20 ม.ยาว 90 ม. ลึก
6 ม. 

756,000 756,000 756,000 สระน้ าสาธารณะ 
ได้รับการขุดขยาย 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างแก้มลิงโคกหนอง
ผักหวาน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรตลอดปี 

1  คร้ัง   1,000,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 
 

10 ขุดลอกคลองลวก เพื่อให้คลองสะอาดน้ า
ไหลสะดวก / เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 5,000 ม. 
ลึก 5 ม. 

  7,500,000 สระน้ าได้รับการ
ขุดลอกหมู่ที่ 12 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

11 ขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 11 
บ้านหนองผักหวาน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีที่กักเก็บน้ าและ
ปูองกันการเกิดอุทกภัย 

ปริมาตรดินขุด 12,000 ลบ.
ม.ตามแบบอบต.ก าหนด 

360,000   สระประปา 1 แห่ง 
หมูที่ 11 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

12 ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร 
 

เพื่อด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เกษตรให้มีความรู้ 

3  คร้ัง 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

จ านวนอส.
เกษตรที่ได้รับ
การอบรม 

อาสาสมัครเกษตร
ได้รับการฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิต 
     พลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร/ปศุสตัว ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

13 ฝึกอบรมอาสาสมัครปศสุัตว ์ เพื่อด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์ให้มีความรู ้

3  คร้ัง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนอส.ปศุสัตว์
ที่ได้รับการอบรม 

อาสาสมัครปศสุัตว์
ได้รับการฝึกอบรม 

ส านักงานปลัด 
 

14 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานการเกษตร (ราย
ครัวเรือน) 

- จัดเก็บข้อมูลการปลูก
พืชทุกครัวเรือน 
- จัดเก็บข้อมูลการปลูก
พืชเดือนละ 1 ครั้ง 
- จัดเก็บข้อมูลทุกพืชที่
ปลูกในหมู่บ้าน 
- จัดท ารูปเล่มแบบ
ส ารวจข้อมูลทุกหมู่บ้าน 

- จัดอบรมชี้แจงแบบการ
ส ารวจให้อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน 12 หมู่ 
- จัดท ารูปเลม่แบบส ารวจ
ข้อมูลจ านวน 12 เล่ม เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาดา้น
การเกษตรและการ
ช่วยเหลือเรื่องภยัพิบัติ
ต่างๆ ได้   
- จ านวน 3 ครั้ง 

24,000 
 
 

24,000 
 
 

 จ านวนเกษตรกร
ทุกครัวเรือนได้รับ
การจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน
การเกษตร 

การจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานการเกษตร 
(รายครัวเรือน) 
ครบถ้วน 

ส านักงานปลัด 
เกษตร 

15 โครงการส่ ง เสริมการปลูก
พืชผักแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

เพื่อส่งเสรมิให้ปลูกพืชผัก
ปลอดภัยจากสารพิษไว้
บริโภคในครัวเรือน 

-ฝึกอบรมการปลูกพืชผัก 
-จัดซื้อวัสดุ,เมล็ดพันธุ์ผัก 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนคร้ังในการ
ฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 

มีพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษบรโิภคใน
ครัวเรือน 

-ส านักงานปลัด 
-ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิต 
     พลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  แนวทางที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร/ปศุสตัว ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

-ประชุมกรรมการ
ศูนย์บริการฯ 
12  ครั้ง/ปี 

43,200 
 

43,200 
 

43,200 
 

ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์ 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลมีความรู้ 
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจศูนย์บริการฯ
ได้ดี 

ส านักงานปลัด
ฯ 
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
 

17 โครงการศูนย์การเรียนรู้
การเกษตร หมู่ที่ 5 บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ 

เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
เกษตรหมู่ที่ 5 เป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 ศูนย์  1 ศูนย ์ มีพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษบริโภคใน
ครัวเรือน 

-ส านักงาน
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

18 โครงการปรับปรุ งแปลง
เกษตร หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือปรับปรุงแปลง
เกษตรหมู่ที่ 7 เป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  1  ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงแปลง
เกษตร 1 แปลง 
 

มีพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษบริโภคใน
ครัวเรือน 

-ส านักงาน
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณ ี

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 อาหารเสริมนม เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารเสริมนมอย่าง
ทั่วถึง 

3  โรงเรียนในต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

883,369 
 

883,369 
 

883,369 
 
 

เด็กทุกคนใน
จ านวน 3
โรงเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสริมนม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

2 อาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุก
คนได้รบัประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

3  โรงเรียนในต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

1,844,000 
 

1,844,000 
 

1,844,000 
 

เด็กทุกคนใน
จ านวน 3 
โรงเรียนไดร้ับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

3 งานรัฐพิธีการที่เป็นวันส าคญั
ทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช 
วันเฉลิมพระชนพรรษา และ
อื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  
วันส าคัญทางราชการ
และรัฐพิธ ีเช่น วันพ่อ 
วันแม่ วันปิยะมหาราช 

3  กิจกรรม 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

เห็นถึงความส าคญัในวัน
ส าคัญทางราชการและ
รัฐพิธีเพื่อให้คงอยู่สืบไป 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

4 งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ประจ าป ี

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

1 คร้ัง/ปี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดงานแข่งเรือ
ปีละ 1 คร้ัง 

ประเพณีไทยคงสืบต่อไป 
และการจัดงานประสบ
ความส าเร็จไปด้วยด ี

ส่วน 
การศึกษาฯ 

5 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นต าบลละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

3  คร้ัง 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จัดกิจกรรม
ประเพณีส าคัญ 
ปีละ1 คร้ัง 

ประเพณีไทยคงสืบต่อไป 
และการจัดงานประสบ
ความส าเร็จไปด้วยด ี

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณ ี

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

6 งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี 

เพ่ือสืบสานประเพณี
ไทยให้คงสืบต่อไป 

3  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

งานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ปี
ละ 1 คร้ัง 

ประเพณีไทยคงสืบ
ต่อไป และการจัด
งานประสบ
ความส าเร็จไปด้วยดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 การส่งเสริมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 

เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรมให้
เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ 

3  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

ได้รับการส่งเสริมการ
สร้างภูมิค้มกันของ
สังคมในด้าน
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

3  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

ได้รับการส่งเสริมการ
สร้างภูมิค้มกันของ
สังคมในด้าน
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือสืบสานประเพณี
ไทยรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

3 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

สืบสานประเพณีไทย
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณ ี

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

10 การส่งเสริมมารยาทไทย”
ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย
งามตามกาล 

เพ่ือสืบสานมารยาท
ไทยให้คงสืบต่อไป 

3  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

รณรงค์และ
อบรม ปีละ 1 
คร้ัง 

ประเพณีไทยคงสืบ
ต่อไป และการจัด
งานประสบ
ความส าเร็จไปด้วยดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 เยาวชนคนเก่ง คนดี เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมใน
มิติวัฒนธรรมให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 

3  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

ได้รับการส่งเสริมการ
สร้างภูมิค้มกันของ
สังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญ
ภาวนาผู้สูงอายุ 

เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนใน
การอนุรักษ์ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3  ครั้ง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

ได้รับการส่งเสริมการ
สร้างภูมิค้มกันของ
สังคมในด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 ผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 

3  ครั้ง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้สู่ลูกหลาน
ต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  
HIV. 

4  คน 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

จ านวนผูไ้ด้รับเบี้ย
ยังชีพผู้ตดิเชื้อ  
HIV. ที่ลงทะเบียน 

ผู้ติดเชื้อ  HIV.
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

2 อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)  ให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1  แห่ง 187,788 
 

187,788 
 

187,788 
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาได้รับ
อาหารเสริมนม
ครบทุกคน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
อาหารเสรมิ (นม) 
ครบทุกคน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

3 สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศพด. 72 คน มื้อละ 
20 บาท/คน  
รวม 280 วัน 

403,200 
 

403,200 
  

403,200 
  

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติให้เด็กๆ  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 คร้ัง / ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรมวันเด็กปี
ละ 1 คร้ัง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมวันเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ค ว า ม รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

1 คร้ัง / ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กิจกรรมวันเด็กปี
ละ 1 คร้ัง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กมี ค ว า มรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ด็ ก
ได้รับการศึกษานอก
สถานที่  

1 ครั้ง/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 คร้ัง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับประสบการณ์
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

7 อบรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 

เพื่ออบรมการดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1  คร้ัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อบรมการดูแล
เด็กปฐมวัย ปี
ละ 1 คร้ัง 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
ในการดูแลเด็กปฐมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปูายโครงการ 1 ปูาย 

136,000 
 

  ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
1 ศูนย์ 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน 

กอง 
ช่าง 

9 ก่อสร้าง เวทีอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่ 

เพื่อก่อสร้างเวทีส าหรับ
ใช้ในการแสดงกิจกรรม
ของเด็กๆ ในศพด.อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

ขนาดกว้างง 3 ม.ยาว 8ม. 
สูง 0.60 ม. รายละเอยีด
ตามแบบอบต.ก าหนด 

37,800   เวทีการแสดง
จ านวน 1 เวที 

เวทีส าหรับใช้ในการ
แสดงกิจกรรมของ
เด็กๆ ในศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

กอง 
ช่าง 

10 ก่อสร้างกันสาดอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เ พื่ อ กั น แ ด ด  กั น ฝ น 
อาคารโรงอาหารศพด. 

กันสาดโครงเหล็กมุงด้วย 
Metal Sheet กว้าง 2.20 
ม. ยาว 16 ม. ยาว 16 ม. 
ตามแบบอบต.ก าหนด 

42,500   - อาคารโรงอาหารไม่
โดนแดด โดนฝน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

11 ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ว ง จ รปิ ด 
( cctv)  พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง
บันทึก ภายในห้องเรียน 
3 ห้อง 

เพื่อคอยดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

8  จุดในห้องเรียนศพด.
รวมจอมิเตอร์พร้อม
เครื่องส ารองไฟมี
ไมค์โครโฟน 

28,000   ด าเนินการ
ตามโครงการ 
1 คร้ัง 

เด็กมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น   

กองการศึกษา/
กองช่าง 

12 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กในศพด.มี
คุณธรรมจริยธรรม 

1 ครั้ง/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น ในการอยู่ร่วมกัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 โครงการแข่ งขันกีฬา
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1 ครั้ง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เข้าร่วมงานกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละ
ลม 

กองการศึกษา
ฯ 

14 โครงการสานสัมพันธ์รัก
ค ร อ บ ค รั ว ( วั น แ ม่
แห่งชาติ) 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

1 ครั้ง/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในต าบลเข้า
ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
รักครอบครัว 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 อบรมและประชุมประชาคม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

3  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ด าเนินการ
โครงการปลีะ 
1 ครั้ง 

ประชาคมหมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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-110- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

16 ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาต าบลของตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

3  ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปลีะ 1 
ครั้ง 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านมีศักยภาพใน
การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

17 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้านอสม. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มแม่บ้านอสม. 

3  คร้ัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

อสม.มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส่วน
สาธารณสุขฯ 

18 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

12  หมู่บ้าน 86,400 
 

86,400 86,400 อุดหนุน ปีละ 1 
คร้ัง 

สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านมปีระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส่วน
สาธารณสุขฯ 

19 วัยรุ่นรักปลอดภัย อย่าไว้ใจ
เอดส์  

เพื่ออบรมให้ความรู้ 
เร่ืองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่เด็ก
และเยาวชน 

3  คร้ัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ ์

ส านักงานปลัด 

20 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

3 คร้ัง 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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-111- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

21 ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย สร้าง
จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 
ประจ าปี 2560 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

3 คร้ัง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

22 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้กับครอบครัว ผู้ยากไร้
ในต าบล 

เพื่อสนับสนุนซ่อมแซม
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ที่ อ ยู่
อาศัยให้กับครอบครัว
ผู้ยากไร้ในเขต  

ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้ยากไร้ใน
เขต อบต 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนบา้นที่
ได้ซ่อมแซม 

ครอบครัวผู้ยากไร้ใน
เขต อบต.ได้รับการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

23 ลด ละ เลิกอบายมุขสร้างสุข
เยาวชน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
เยาวชนลด ละ เลิก 
อบายมุข 

3 คร้ัง/ปี 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

เยาวชนมีจิตส านึกใน
ก า ร ล ด  ล ะ  เ ลิ ก
อบายมุข 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

24 รักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอัน
ควรในสถานศึกษา 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ย า ว ช น มี
ความรู้เรื่องเพศศึกษา 

3 คร้ัง/ปี 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเพศศึกษา
มากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 แข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ได้ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพห่างไกลยาเสพ
ติด 

1,000  คน 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ 1 คร้ัง 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพตดิ
เพิ่มข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่ ง เสริมการออก
ก าลังกายให้กับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กายและส่งเสริมการมี
สุ ข ภ า พ ที่ ดี ข อ ง
ประชาชน 

จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา ให้กับหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จัดกิจกรรมปี
ละ 1 คร้ัง 

ประชาชนได้อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่ า งพอเพียง  และ
สุขภาพที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บา้นละลม  หมู่
ที่ 3 
 

เพื่อให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม.หนา 0.10 ม. 
หนา 0.10 ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

ลานกีฬา หมู่ 3 
จ านวน 1 แห่ง 

มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์
เด็กเล่นและเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 6บ้านกุดจอกน้อย  

เพื่อให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม.หนา 0.10 ม. 
หนา 0.10 ม พร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่นและเครื่อง
ออกก าลังกาย  

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

400,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

ลานกีฬา หมู่ 6 
จ านวน 1 แห่ง 

มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

5 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์
เด็กเล่นและเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 2 บ้านละลม 

เพื่อให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
219 ตร.ม.หนา 0.10 ม. 
หนา 0.10 ม พร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่นและเครื่อง
ออกก าลังกาย  

274,000 
 

274,000 
 

274,000 
 

ลานกีฬา หมู่ 2 
จ านวน 1 แห่ง 

มีลานกีฬาอเนกประสงค์
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์
เด็กเล่นและเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
ผักหวาน 

เพื่อให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

พืน้ท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
175 ตร.ม.หนา 0.10 ม. 
หนา 0.10 ม พร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่นและเครื่อง
ออกก าลังกาย อบต.
ก าหนด 

292,000 292,000 292,000 ลานกีฬา หมู่ 11 
จ านวน 1 แห่ง 

มีลานกีฬาอเนกประสงค์
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี 4  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 อบรมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ในการขับขี่ปลอดภัย กฎ
จราจร 

3 คร้ัง 20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

เยาวชนมีความรู้ใน
การขับขี่ปลอดภัย กฎ
จราจร 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่ออบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

73  คน 300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ทุกหมู่บ้านมีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 

3 การควบคุมไฟปาุและ
หมอกควัน 

เพื่อขจัดปัญหาไฟปาุ
และหมอกควัน 

ต าบลละลมใหม่พัฒนา 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ระดับการ
ควบคุมไฟปาุ
และหมอกควัน 

ช่วยลดปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณี
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อน
กรณีประสบภัยพบิัติ
ฉุกเฉิน 

ช่วยเหลือประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน
กรณีประสบภัยพบิัติ
ฉุกเฉิน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

5 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
,สงกรานต ์

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางจราจรของ
ชุมชน 

ช่วยเหลือให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่,สงกรานต ์

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

อุบัติเหตุทางจราจรใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี   5  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ เพื่อรณรงค์ปูองกัน
และก าจัดโรคติดต่อ 

12  หมู่บ้าน 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ประชาชนไม่เปน็
โรคติดต่อ  
 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 รณรงค์ควบคุมและปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

12  หมู่บ้าน 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ประชาชนไม่เปน็
ไข้เลือดออก  
 

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 

12  หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ประชาชนไม่เปน็โรค
พิษสุนัขบา้ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

4 จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอนและท า
หมันสุนัข/แมว 

เพื่อลดจ านวน
ประชากรสุนัข/แมวจร
จัด 

12  หมู่บ้าน 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ลดประชากรสุนัข แมว
จรจัดในต าบล 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 สนับสนนุโครงการท าหมัน
สุนัข แมว ร้อยละ 5 ต่อปี 
ของส านักงานปศสุัตว์
อ าเภอโชคชัย 

เพื่อลดประชากรสนุัข 
แมว ได้ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 

2 คร้ัง 10,000 
 

10,000 
 

- สนับสนนุตาม
โครงการ 2 คร้ัง 

ลดประชากรสุนัข แมว 
ได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
5 ต่อปี 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี   5  การสาธารณสุข  ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ให้มีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

อสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

อสม.ในต าบลมีความรู้
ความสามารถมากข้ึน 

ส่วน
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์ในชุมชน 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนเก่ียวกับโรค
เอดส์ 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
หรือการให้ความรู้หรือ
การสนับสนนุรูปแบบอื่น
โดย อบต.ด าเนนิการเอง
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง(1 คร้ัง/ปี) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น 

ส่วน
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการลดมลพิษจากการ
เลี้ยงสัตว ์

เพือ่ปรับปรุงระบบการ
เลี้ยงสัตว์เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.อบรมความแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
จ านวน 2 คร้ัง/ป ี
2.สาธติบ่อแก๊สชีวภาพ
จ านวนปลีะ  10 แห่ง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
300 รายปรับปรุง
ระบบการเลี้ยงสัตว ์

ส่วน
สาธารณสุขฯ 
สนง.ปศสุัตว์
อ าเภอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  แนวทางท่ี  6  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ.ในเขต อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา ตาม
โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

3  โรงเรียน 
โรงเรียนละ 15,000 

บาท 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ปัญหายาเสพติดลดลง   ส านักงานปลัด 

2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้กับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และปูองกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

ประชาชนในต าบล 12 
หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ปัญหายาเสพติดลดลง   ส านักงานปลัด 

3 จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหา
สิ่งเสพติด 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

600  ชุด 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ปัญหายาเสพติดลดลง   ส านักงานปลัด 

4 การติดตั้งกล้อง cctv  บ้าน
ละลม – บ้านกุดจอกใหญ่ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

8  จุด 
ในต าบลละลมใหม่

พัฒนา 

- 1,000,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

1,000,000 
(อบต./

หน่วยงาน
ภายนอก) 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ปัญหายาเสพติดลดลง   ส านักงานปลัด/
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  แนวทางท่ี  1  การก าจัดขยะมูลฝอย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 จัดโครงการท าความ
สะอาดรางระบายน้ าใน
ชุมชน 

เพ่ือก าจัดขยะมูล
ฝอยภายในราง
ระบายน้ า 

12  หมู่บ้าน - 50,000 
 

50,000 
 

รางระบายน้ า
สะอาดขึ้น 

รางระบายน้ าสะอาด 
การระบายน้ าสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 จัดหาถังขยะมูลฝอย เพ่ือก าจัดขยะมูล
ฝอยภายในหมู่บ้าน 

12  หมู่บ้าน - 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถังขยะ
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านสะอาดไม่มี
มลพิษ 
 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
   แนวทางท่ี  2  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลให้
น่าอยู ่

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้น่าอยู ่

3  คร้ัง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ภูมิทัศน์ดี  นา่อยู่ กองช่าง 
 

2 จัดตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณ
ล าละลม หมู่ที่  1 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้น่าอยู ่

1  แห่ง - - 50,000 
 

ภูมิทัศน์บริเวณ
ล าละลม  
จ านวน 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ดี  นา่อยู่ กองช่าง 
 

3 พัฒนาสระน้ าสาธารณะ 
ล าละลม  หมู่ที่  1 

เพื่อให้บริเวณสระน้ า
สะอาด และท าเปน็
สวยสาธารณะ 

1  แห่ง - - 50,000 
 

สระน้ า
สาธารณะ ล า
ละลมหมู่1 
พัฒนา 1 แห่ง 

มีสระเก็บน้ าใช้ใน
หมู่บ้านทีส่ะอาดและ
ท าเป็นสวนสาธารณะ 

กองช่าง 
 

4 ปลูกปาุชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

เพื่ออนุรักษ์และรักษา
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3  แห่ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ด าเนินการตาม
โครงการปีละ 1 
คร้ัง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดความสมดุล 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
   แนวทางท่ี  2  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

5 ปักแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ/ออกรังวัด
ฯ 

ต าบลละลมใหม่พัฒนา 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนพื้นที่
สาธารณะใน
ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา
ได้รับการปัก
แนวเขต 

ที่สาธารณะไม่ถูกบุก
รุก/ออกรังวัดที่
สาธารณะ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

3  คร้ัง 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

จ านวนอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

บุคลากรปฏบิัติงาน
ภารกิจหน้าที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

2 ค่าใช้จ่ายประจ าต่าง  ๆ เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
รายจ่ายประจ าอยา่ง
เหมาะสมในการ
บริหารจัดการ 

12  เดือน 15,000,000 
  

15,000,000 
  

15,000,000 
  

มีรายจ่าย
ประจ าเพียงพอ
ต่อการ
บริหารงาน 

รายจ่ายประจ า
ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
ส่วนการศึกษา 

3 จัดหารถจักรยานยนต์ เพ่ือมีรถจักรยานยนต์
ไว้ใช้ในส านักงาน 

ขนาด 120 ซีซี เกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน 

55,000 - - จ านวน  1 คัน มีรถจักรยานยนต์ไว้
ใช้ในส านักงาน 

ส านักปลัด 

4 ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่อบต.ทุกทา่น 1,771,170 
 

1,771,170 
 

1,771,170 
 

เจ้าหน้าท่ีอบต.
ทุกท่านได้รับ
ผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

พนักงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

5 ประดับธงชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
หน้าหน่วยงาน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3 คร้ัง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ธงชาตปิระเทศ
สมาชิกอาเซียน 

เตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 เตรียมความพร้อมอาเซียน
แก่พนักงานเจ้าหน้าของ
หน่วยงาน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เจ้าหน้าที่อบต.ทุกทา่น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 ฝึกอบรมให้ความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผู้น าชุมชน /พนักงาน
ส่วนต าบล ประชาชน
ทั่วไป 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60ประชาชน
มีความรู้ด้านเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างและพนักงาน
จ้างอบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร 
สมาชิกอบต.
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจา้งมี
คุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร 

35  คน 490,000 
 

490,000 
 

490,000 
 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

3  คร้ัง 30,000  30,000  30,000  ประสิทธิภาพ
ของระบบ
เทคโนโลยีใน
หน่วยงาน 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 การพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

3  คร้ัง 10,000  10,000  10,000  ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงาน 

การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 จัดท าหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษ ี

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได ้

3  คร้ัง 50,000  50,000  50,000  จัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีไดส้ าเร็จ 

ระบบการจัดเก็บภาษี
ของหน่วยงานได้รับ
การพัฒนา 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี  3   ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 เลือกตั้งนายกอบต. / 
สมาชิกสภาอบต. 

เพ่ือเลือกตั้งนายก
อบต. /สมาชิกสภา
อบต. 

12  หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 การด าเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

การเลือกตั้งนายก
อบต./สมาชิกสภา
อบต.ลุล่วงไปด้วยดี 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ วันพ่อ,วันแม่ 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ 

12  หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติต่างๆ ลุล่วงไป
ด้วยดี 

ส านักงานปลัด 

3 ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซื่อ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

12  หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การปกปูอง
สถาบนัส าคัญ
ของชาต ิ

โครงการปกปูอง
สถาบนัส าคัญของชาติ 
ลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี  3   ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

4 จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์และจัด
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

1 ศูนย ์ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

การจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น.ลุล่วง
ไปด้วยดี 

ส านักงานปลัด 

5 การอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายต่างๆ 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในต าบล 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 มี
ความรู้ด้าน
กฎหมายเพิ่ม
มากข้ึน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมายต่างๆเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี  4   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ป ี 2562 

1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

เพ่ือติดตามและ
ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

12  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการการ
ปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล   
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

1 อุดหนุนอบต.กระโทก ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูล 
อปท.และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้างของอปท.ระดับอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอ าเภอ 

3  คร้ัง 11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

โครงการศูนย์รวม
ข้อมูล อปท.และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอ าเภอ
ลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักงานปลัด 

2 อุดหนุนอ าเภอโชคชัยตาม
โครงการงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และงานประเพณี
ต่างๆ   

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพธิี 
และงานประเพณีตา่งๆ  
เช่น วันปิยมหาราช,วัน
พ่อ,วันแม่ 

3  คร้ัง 13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี ประเพณี
ต่างๆเปน็ไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

งานพระราชพิธี รัฐพธิี 
และงานประเพณีตา่งๆ  
บรรลุตามวัตถุประสงค ์

ส่วน 
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน
ภูมิภาค 

เพื่อสนับสนุนในการ
ขยายเขตไฟฟูาให้กับ
ประชาชนที่ไม่มไีฟฟาู
ใช้ 

1 คร้ัง/ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ประชาชนที่ไม่มไีฟฟาู
ใช้ได้รับการขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟฟาู
ส่องสว่าง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล   
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 

4 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจงัหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

1  คร้ัง/ปี 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักงานปลัด 

5 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ต าบลละลมใหม่พัฒนาตาม
โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสภา
วัฒนธรรมไทย
สนับสนนุโครงการวฒั
ธรรมไทยสายใยชุมชน
ในต าบล 

1 คร้ัง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

โครงการต่างๆของสภา
วัฒนธรรมในต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา
ด าเนินการลุล่วงดว้ยด ี

กองการศึกษาฯ 

ผ.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
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บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ตามกรอบการประสานที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
1 ก่อสร้างถนนคสล.สายแยกโคกพลวง

บน ต าบลละลมใหม่พัฒนาเชื่อม
อบต.แหลมทอง  อ าเภอหนอง
บุนมาก จังหวัดนครราชสีมา ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 6,500 ม. หนา 
0.15 ม. 

19,000,000 
 
 

 
 

 
 

19,000,000 
 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล. สายคลอง
กระชาย ต าบลละลมใหม่พัฒนา
เชื่อมบ้านโนนเพชร (ทต.ท่าเยี่ยม) 
อ าเภอโชคชัย ขนาด กว้าง 6 ม. 
ยาว 6,500 ม. หนา 0.15 ม. 

 
 
 

19,500,000 
 
 

 
 
 
 

19,500,000 
 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านละลม 
ม. 3 เชื่อมบ้านโคกลอย(ทต.แหลม
ทอง) อ าเภอหนองบุนมาก ขนาด 
กว้าง 6 ม. ยาว 6,500 ม.หนา 0.05 
ม. 

26,040,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

26,040,000 
 
 
 
 

กองช่าง 

4 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านละลม 
ม.2 – สระหนองเพชร ขนาด กว้าง 
6 ม. ยาว 5,500 ม. หนา 0.15 ม. 

17,000,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

17,000,000 
 
 
 

กองช่าง 

5 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบล าละ
ลม ม.1 เชื่อมสายคลองเสว ม.7)
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 2095 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 
 
 
 

4,200,000 
 
 
 

- 
 
 
 

4,200,000 
 
 
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างประตูน้ าเปิด-ปิด ท้ายละลม 
(รายละเอียดตามแบบที่ชลประทาน
ก าหนด)  

- 
 
 
 

4,000,000 
 
 

- 
 
 
 

4,000,000 
 

กองช่าง 

7 ขุดลอกล าละลม ต าบลละลมใหม่
พัฒนา ขนาดกว้างเฉลี่ย 80 ม. ยาว 
2,000 ม. ลึกรวม 6 ม.ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 544,000  ลบ.ม. 

26,700,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

26,700,000 
 
 

กองช่าง 

(ผ. 02) 
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บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ตามกรอบการประสานที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
8 ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลอง

กระชายเชื่อมบ้านโนนเพชร (ทต.
ท่าเยี่ยม) ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. ไหล่ทางลาดยางข้างละ 
1 ม.  

17,000,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

17,000,000 
 
 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายแยกหนอง
กกอ าเภอเชื่อมต าบลสีสุก อ าเภอ
จักราช กว้าง 8 ม.ยาว 10,000 
ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000,000 
 
 
 

40,000,000 
 
 
 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงถนนสายหลักแยกหนอง
กก-บ้านกุดจอกน้อย  โดยวิธี 
Deep Patch-Skin Patch 

500,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคสล.สายแยกรพ.
สต.ละลมเชื่อมถนนสายรอบนอก
หมู่ที่ 2 บ้านละลม ขนาดกว้าง  
5 ม.ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. 

- 
 
 
 

1,700,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

1,700,000 
 
 
 
 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือผลิต
น้ าประปาบ้านคลองยาง-อ่างหิน
ทราย 

4,000,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

4,000,000 
 
 

กองช่าง 

รวมทั้งสิ้นจ านวน  12  โครงการ 110,240,000 29,400,000 40,000,000 179,640,000  
 

 
 
 
 
 
 
 

(ผ. 02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ  03  บัญชีสรปุโครงการพัฒนา   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

        

แนวทางการพัฒนาที่  1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 

36 8,916,000 47 26,710,000 44 32,678,000 127 68,304,000 

แนวทางการพัฒนาที่  2 การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการก่อสร้าง 

4 644,000 11 1,362,500 10 1,140,160 25 3,146,660 

แนวทางการพัฒนาที่  3  การสร้างและบ ารุงรักษาทาง
บกทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

6 106,240,000 3 27,700,000 1 40,000,000 10 173,940,000 

แนวทางการพัฒนาที่  4  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

- - - - - - -  

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  1 

 
46 115,800,000 61 55,772,500 55 73,818,160 162 245,390.660 

                                                                                             

 
 
 

 
 

ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

        

แนวทางการพัฒนาที่  1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า
ชุมชน/ลานค้าชุมชน 

3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 480,000 

แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การเกษตร 

14 2,488,200 10 1,467,200 11 9,713,200 35 13,668,600 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  2 

 
18 2,678,200 14 1,657,200 15 9,903,000 47 14,238,600 

                                                                       
 
 
 

 
 

 
 

ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

13 3,217,742 13 3,217,742 13 3,217,742 39 9,653,226 

แนวทางการพัฒนาที่  2  การสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อ HIV  และเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

24 1,665,688 20 1,421,388 20 1,421,388 64 4,508,464 

แนวทางการพัฒนาที่  3  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

6 1,576,000 6 1,576,000 6 1,576,000 18 4,728,000 

แนวทางการพัฒนาที่  4 การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

5 470,000 5 470,000 5 470,000 15 1,410,000 

แนวทางการพัฒนาที่  5 การสาธารณสุข  ควบคุม
โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ  และโรคระบาด 

8 570,000 8 570,000 8 560,000 24 1,70 

แนวทางการพัฒนาที่  6  การปูองกันและแก้ไขการแพร่
ระบาดปัญหายาเสพติด 

3 90,000 4 1,090,000 4 1,090,000 11 2,270,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  3 

 
59 7,589,612 56 8,345,130 56 8,335,130 171 24,269,690 

 

ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

                

แนวทางการพัฒนาที่  1 การก าจัดขยะมูลฝอย - - 2 100,000 2 100,000 4 200,000 
แนวทางการพัฒนาที่  2 การจัดการ การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 100,000 2 100,000 5 250,000 9 450,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  4 

 
2 100,000 4 200,000 7 350,000 13 650,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

                

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

9 17,286,170 8 17,231,170 8 17,231,170 25 51,748,510 

แนวทางการพัฒนาที่  2 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

4 580,000 4 580,000 4 580,000 12 1,740,000 

แนวทางการพัฒนาที่  3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5 620,000 5 620,000 5 620,000 15 1,860,000 

แนวทางการพัฒนาที่  4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ
สร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  5 

 
19 18,506,170 18 18,451,170 18 18,451,170 55 55,408,510 
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-136- 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 

        

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมและสนบัสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ 

5 349,000 5 349,000 5 349,000 15 1,047,000 

 
รวมยุทธศาสตร์ที่  6 

 
5 349,000 5 349,000 5 349,000 15 1,047,000 

 

ผ.03 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



 
การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

 
  การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2560 – 2562 และการน าแผนพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อ
ปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
ปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 
  2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
  3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการ
ด าเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
  4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็น 
ผู้จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาตามล าดับ 
 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการก ากับ
ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารดังนี้ 
  (1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)  กองคลัง 
  (3)  กองช่าง 
  (4)  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

  การติดตามประเมินผล 
 

  การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  ข้อ 28   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ าวนสองคน   
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
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  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น    
     ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้       
     ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 


