
  
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2564) 
  
 

ของ 
  
   
     องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

        อำเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                   -๑- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 
 

ปี ๒๕๖3 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
- 

- - - - - 9 15,008,300 56 42,862,300 65 57,870,600 

รวม - - - - - - 9 15,008,300 56 42,862,300 65 57,870,600 
2) ยุทธศาสตร์
เสรมิสร้าง
ความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญัหา 
ความยากจน 
   2.1 แผนงาน
การเกษตร 
 

- - - - - - - - 6 3,350,000 6 3,350,000 

รวม         6 3,350,000 6 3,350,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                   -2- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 
 

ปี ๒๕๖3 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 
3.1 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.2 แผนงาน
สาธารณสุข 
3.3 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

230,000 
 
 

30,000 
 

100,000 

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 

230,000 
 
 

30,000 
 

100,000 

รวม - - - - - - - - 4 360,000 4 360,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 9 15,008,300 66 46,572,300 75 61,580,600 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                   -3- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๑ โครงการปรับปรุง 
ทางขึ้นติดลำละลม  
ซอยบ้านยายคณูและ
บ้านนายนฤนาท 
หมู่ที่ 1  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรเดินข้ึน
ลงไดส้ะดวก ปลอดภยั 

ขนาด 1.กว้าง 5 ม.  
ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. 
2.กว้าง 4 ม. ยาว 19 ม. 

หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - 3๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
ใช้ทาง 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายหนุ่ม 
– บ้านนายประพัน   
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน  จากไรส่งวนวงษ์ 
- ไร่นายบุญธรรม  
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๐๐ ม.  ตามแบบ อบต. 

กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

4 โครงการติดตั้งกระจก
วงกลมมองทางสี่แยก 
หมู่ที่ ๓ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-4- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

5 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างสนามกีฬา อบต. 
พร้อมรั้วคาวบอยสนาม
กีฬา  หมู่ที่ ๓  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ออกกำลังกาย และ
ป้องกันสัตว์เลีย้งเข้า
มาในสนาม 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีสถานท่ีออก
กำลังกาย 
-ลดปัญหา 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน จากคลอง
ชลประทาน – นานาย
แล  หมู่ที่ ๓ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

7 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ซอยข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
ซอยนานายสุวิทย์  
หมู่ที่ ๓ บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม. ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-5- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

9 โครงการปรับปรุงทาง
ขึ้นติดลำละลม - นา
นายสาม เทพกระโทก 
หมู่ที่ ๔ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรเดินข้ึน
ลงไดส้ะดวก ปลอดภยั 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้ทาง 
 

กองช่าง 
 

10 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซอยศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๔  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ หมู่ที่ ๔  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปัญหา
น้ำท่วมขัง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ระบายได้
สะดวกรวดเร็ว 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง 
ลานอเนกประสงค์   
ข้างศาลาลำละลม  
หมู่ที่ 4 บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีลาน
เอนกประสงค์สำหรับ
ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

ประชาชนมีลาน
สำหรับทำ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-6- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564   

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๑3 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างผิวทางถนน หน้า
บ้านนายอำนวย หมู่ที่ 
๕ บ้านสระตะหมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 37.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

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

-ประชาชน
สญัจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑4 
 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ทางไป
ประปาหมู่ที่ ๕   
บ้านสระตะหมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซอยบ้าน 
นายผาย หมู่ที่ ๕  
บ้านสระตะหมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑6 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซอยบ้าน 
นางนุชจรี  เตยกระโทก 
หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะ
หมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-7- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๑7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นข้าง 
นางคมคาย พูนกระโทก  
หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะ
หมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑8 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. นานายชั้น  
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอก
น้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๒๒๕,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑9 โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
ซอยบ้านนายรอด  
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอก
น้อย  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๒๐ ม.  

ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๖ 
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม.  
ยาว 7 ม.  

ทางเท้าข้างละ 1 ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - 60๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-8- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๒1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านนางเอียง –  
บ้านนางพะเยาว์  
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอก
น้อย  

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
 

๒2 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลลจ์าก
สะพานมลู - ประปา  
หมู่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย  

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
 

๒3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ำประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัย 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค –บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๒4 โครงการวางท่อระบาย
น้ำเข้าสระกุดจอกใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอก
ใหญ่ 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-9- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๒5 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก รอบแปลงผัก 
หมู่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม.  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒6 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น 
นางเสน่ห์  เงาโพธิ ์
หมู่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๘๑,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
เทียน – บ้านนาย
ประภาส  นิดกระโทก  
หมู่ที่ ๘  บ้านคลอง 
กระชาย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๕๘๘,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนางสมหวัง – 
บ้านนายประวิทย์  
ทองสม  หมู่ท่ี ๘   
บ้านคลองกระชาย 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-10- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๒9 โครงการติดตั้งสายพาด
ดับพร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง จากบ้านนาง
มงคล-บ้านนายฉลวย
หมู่ ๘ บ้านคลอง
กระชาย 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

30 โครงการจดัหาเครื่อง
ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๘ 
บ้านคลองกระชาย 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
สถานท่ีออกกำลังกาย 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

๓1 โครงการก่อสร้าง 
หอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  
บ้านคลองกระชาย  
 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ข่าวสารทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนได้รบั
ข่าวสารทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-11- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

32 โครงการปรับปรุงถนน
สายหลัก บ้านโคก
พลวง-บ้านคลอง
กระชาย  หมู่ที่ 8  
บ้านคลองกระชาย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 20.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

- - - 2๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

33 โครงการขยายสะพาน 
คสล. สายคลอง
กระชาย - คลองยาง 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓4 โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก  
ซอยบ้านนายจิตร  
บุญกระโทก หมู่ที่ ๙  
บ้านคลองยาง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๗๐๐ ม. ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑2- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๓5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลลจ์าก
คลองยาง - โกรกกัดลิ้น
หมู่ ๙ บ้านคลองยาง  

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
 

๓6 โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก 
ซอยนานายคณู  
ถึงหมู่ที่ ๓   หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
 

37 โครงการจดัหาเครื่อง
ออกกำลังกาย  
หมู่ที่ ๑๐  
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
สถานท่ีออกกำลังกาย 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

38 โครงการติดตั้งสายพาด
ดับพร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านนายเอื้อน  
บุ้งกระโทก  หมู่ที่ ๑๐  
บ้านหนองชุมแสง 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑3- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

39 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ สระโคก
หนองอีแหวน หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านหนองผักหวาน  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

ติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำ
ทางเดียวกรอบสีเ่หลีย่ม 
ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
และเครื่องยกพร้อมเพลา 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ซอยบ้าน 
นายจุน – บ้านนายสอง 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง
ผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
น้ำไม่ท่วมขังถนน 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ซอยบ้าน 
นายประสิทธ์ิ – โรงสูบ   
หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนอง
ผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
น้ำไม่ท่วมขังถนน 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๔2 โครงการติดตั้งสายพาด
ดับพร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านนายประสิทธ์ิ 
– บ้านนายตึ๋ง หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านหนองผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑4- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๔3 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง บ้านนาง
ถนอม ด่านกระโทก 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง
ผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอยท่าข้าม 
หมู่ที่ ๑๒  
บ้านโคกพลวง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒  
คุ้มโคกพลวงบน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลตาปู่หน้า
บ้านพ่อใหญ่อิน  หมู่ที่ 
๑๒  บ้านโคกพลวง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

๔7 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอยบ้านแม่ใหญ่
พุธ  หมู่ที่ ๑๒  
บ้านโคกพลวง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

48 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร หมู่ที่ ๔  
ซอยทางเข้าโรงเรียน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

49 โครงการจดัทำระบบ
เสียงตามสาย พร้อม
ติดตั้ง ในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ข่าวสารทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ข่าวสารทั่วถึง 

 

กองช่าง 
 

50 โครงการปรับปรุงถนน 
ม.11 บ้านหนอง
ผักหวาน  ซอยบ้าน 
นายสอง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - 9๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑6- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12  บ้านโคก
พลวง ซอยบ้านนางแวว 
  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
650 ม. หนา 0.15  ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - 1,69๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

รวม 51  โครงการ - - - - - 400,000 24,834,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑7- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
   2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
ส่งน้ำแปลงผัก หมู่ที่ ๑ 
(คลอง คสล.) 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ประโยชน์จากการทำ
เกษตร และมีรายได ้

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดลอก 
หนองตะไก้  หมู่ที่ ๒  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดลอกคลอง
ประดู่  หมู่ท่ี ๔  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ำเข้าสระประปา 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

5 โครงการขุดลอกหนอง
สะแก หมู่ท่ี ๑๐  
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๘๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไปปี  

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑8- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
   2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาล หมู่ที่ ๑๒  
คุ้มโคกพลวงบน  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้
อุปโภค-บริโภค 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 
 

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

รวม 6  โครงการ - - - - - - 3,350,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑9- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

- - - - 200,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุข 
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ผู้สูงอายุในตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 

- - - - 30,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ - - - - - - 230,000 - - - 
 
 

3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดใน
สัตว ์

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดท่ีจะเกิด
ขึ้นกับสัตว์ในพื้นท่ีตำบล
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

- - - - 30,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ได้ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - - - 30,000 - - - 

แบบ ผ.๐๒ 



 
-20- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสรมิความรู้
ด้านการจดัการ 
สาธารณภัยเบื้องต้นฯ 
-เพื่อสนับสนุน
โครงการจติอาสา
พระราชทาน 
 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
จำนวน  50  คน 

- - - - 1๐๐,๐๐๐ จิตอาสาภัยพิบัติ
ผ่านการ 
ฝึกอบรม 
ร้อยละ80 
 

-จิตอาสาสามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือจพง.ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได ้
-จิตอาสาสามารถ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
กองอำนวยการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได ้
 

สำนักปลดั 
 

รวม 1  โครงการ - - - - - - 100,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-21- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ ๒  
สายหนองเพชร –  
ทต.แหลมทอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๖,๐๐๐  ม.  

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. 

กำหนด 

- - - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ ๒  
สายแยกหนองกก - 
บ้านไผส่ีสุก อ.จักราช 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๕,๐๐๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. 

กำหนด 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนสายหลัก บ้าน
กุดจอกน้อย ม.6 ตำบล
ละลมใหม่พัฒนา – 
บ้านกุดโบสถ์ ม.2 
ตำบลท่าอ่าง อำเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/อำเภอ 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๑,๖๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 

กำหนด 
 

  - ๔,๐๓๒,๐๐๐  ๔,๐๓๒,๐๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



-22- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

4 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายตอน้ำ  
บ้านละลม ม.3    
ตำบลละลมใหม่พัฒนา -
บ้านโคกลอย  
ม.9 ทต.แหลมทอง 
อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/อำเภอ 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๕,๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบอบต.กำหนด 

 - - ๒,๗๑๔,๔๐๐  ๒,๗๑๔,๔๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายหนองเพชร 
บ้านละลม  ม.2   
ตำบลละลมใหม่พัฒนา – 
บ้านโคกลอย  ม.9   
ทต.แหลมทอง  
อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/อำเภอ 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๕,๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

 - - ๒,๗๑๔,๔๐๐  ๒,๗๑๔,๔๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



-23- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

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

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สายหลักบ้านกุดจอกน้อย 
ม.6 ตำบลละลมใหม่
พัฒนา – บ้านหนองโสน 
ม.8  ตำบลท่าอ่าง อำเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/อำเภอและ
ประชาชนในเขตอบต.ท่า
อ่างและอบต.ละลมใหม่
พัฒนาได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ระยะทาง ยาว 
๑,๖๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

 - - ๑,๑๙๐,๐๐๐  ๑,๑๙๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสญัจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์
ถนนสายหลักบ้านคลอง
กระชาย  หมู่ที่ 8 
- บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9  
ตำบลละลมใหม่พัฒนา 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/อำเภอและ
ประชาชนในเขตทต. 
ท่าเยี่มและอบต.ละลมใหม่
พัฒนาได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ระยะทาง ยาว 
๒,๔๐๐ ม.  

- - - ๑,๗๘๕,๐๐๐  ๑,๗๘๕,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสญัจร 
ไปมา 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



-24- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์
ถนนสายหลักบ้าน 
โคกพลวง  หมู่ที่ 12 
ตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตำบล/
อำเภอ และ
ประชาชนในเขตทต.
ท่าเยี่ยมและอบต.
ละลมใหม่พัฒนา
ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 
 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระยะทาง 
ยาว ๒,๘๐๐ ม.  

- - - ๒,๐๘๒,๕๐๐  ๒,๐๘๒,๕๐๐  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสญัจร 
ไปมา 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

รวม 8  โครงการ - - - - - 14,518,300 18,718,300 - - - 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



-25- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด 
W64xD78xH112  
จำนวน  1 ตัว  

- - - 8,000 - สำนักปลดั 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน  
ขนาด 63Wx74Dx98H   
จำนวน 1 ตัว 

- - - - 4,000 สำนักปลดั 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -โต๊ะพับหน้าขาวเงา  
ขาโครเมี่ยม  ขนาด 
W75xD180xH75 
จำนวน  10 ตัวๆละ 
4,450  บาท 

- - - - 44,500 สำนักปลดั 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
และค่าติดตั้ง  สำหรับ
หอประชุมอบต. 

- - - - 50,000 สำนักปลดั 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน ช้ันวางแฟ้ม 4 ช้ันๆละ 
10 ช่อง  ขนาด
W91.4xD30.5x 
H175.4 cm   
จำนวน 2 ชุดๆละ  
8,800 บาท 
 

- - - - 17,600 สำนักปลดั 

 

 

แบบ ผ.3 



-26- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -โต๊ะประชุมหน้า TOP  
ไม้ปาตเิกิ้ลบอร์ด   
ขนาดไม่น้อยกว่า 
180x60x74 ซม.   
โครงขาเหล็ก  จำนวน 6 
ตัวๆละ 6,000  บาท 

- - - - 36,000 สำนักปลดั 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -โต๊ะประชุมหน้า TOP  
ไม้ปาตเิกิ้ลบอร์ด   
ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x60x74 ซม.   
จำนวน 7 ตัวๆละ  
5,500  บาท 

- - - - 38,500 สำนักปลดั 

8 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -โต๊ะประชุมหน้า TOP  
ไม้ปาตเิกิ้ลบอร์ด   
ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x74 ซม.   
จำนวน 2 ตัวๆละ  
5,000  บาท 
 

- - - - 10,000 สำนักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.3 



-27- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์การเกษตร -เครื่องสูบน้ำ  
เครื่องยนต์ดเีซล 8 นิ้ว 
แบบเทรลเลอรล์ากจูง 
-ปั๊มหอยโข่ง  
ขนาด 8”x8” สูบนำ้ได้ 
570 ลบ.ม./ชม.  ส่งสูงไม่
น้อยกว่า 13.5 เมตร 
-เครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ  
4 จังหวะ กำลังแรงม้าใช้
งานไม่น้อยกว่า 50แรงม้า 
ที่รอบไม่เกิน 1,800 
รอบ/นาที 
-ประกอบบนเทรลเลอร์
ลากจูง  พร้อมชุดสตาร์ท
แบตเตอรี ่
-ท่อและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องมาตรฐาน 

- - - - 500,000 สำนักปลดั 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

- ระบบเสยีงตามสาย
พร้อมติดตั้ง 
 

- - - - 500,000 สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.3 



-28- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ  
แบบแขวน    
ขนาด 36,000  บีทีย ู
จำนวน  6  เครื่องๆละ 
46,100 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 276,600 สำนักปลดั 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ  
แบบติดผนัง    
ขนาด 18,000  บีทีย ู
จำนวน  1  เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 22,600 สำนักปลดั 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ  
(18 หน้า/นาที) 
จำนวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 
 

- - - - 2,600 สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.3 



-29- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ   
จำนวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

- - - - 10,000 กองคลัง 

15 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

-โทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 
พิกเซล  ขนาด  40 น้ิว  
จำนวน  2  เครื่องๆละ 
8,900  บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 17,800 กอง
การศึกษาฯ 

16 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน  ขนาด 
W62.0xD62.0xH90.0
-101.0 CM 
จำนวน  1 ตัว 
 

- - - - 2,500 กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.3 



-30- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -ช้ันวางของ 10 ช่องขนาด 
150x40x80 ซม. 
จำนวน 3 ตู้ๆละ  5,500 บาท 
 

- - - - 16,500 กอง
การศึกษาฯ 

18 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบท่ี 1  
(18 หน้า/นาที) 
จำนวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 

- - - - 10,000 กอง
การศึกษาฯ 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ  แบบตดิผนัง  
(ระบบ Inverter)  
ขนาด 18,000 บีทียู  
จำนวน  1  เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
 

- - - - 29,600 กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.3 



-31- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2  
(27 หน้า/นาที) 
จำนวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 

- - - - 27,000 กองช่าง 

  รวม - - - 8,000 1,615,800  
 

แบบ ผ.3 


