
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563) 
  

  

 

 

 

  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
        อำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา  



 
 

คำนำ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนละลมใหม่
พัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนา    ในการบริหารงานการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ทางการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาจึงได้ดำเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม อีกท้ังได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาค
ราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/256๓) จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ        
การพัฒนา  เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑   
บันทึกหลักการและเหตุผล                          ๑  
 
ส่วนที่  ๒   
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)               ๒    
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2563)    
  
ส่วนที่  ๓   
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      
๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)                     ๓-๒๘ 
๒.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)                     ๒๙-๓๐  
  
ภาคผนวก   
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  (คร้ังที่ 1/2563) 
........................................................... 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 
  ฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/2563) เพ่ือให้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  การจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 



-๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  

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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นายผัน  ผัดกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้าน
นางคูณ  อามผักแว่น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๑๐๕,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓ โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน  หมู่ที่ 
๑ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปัญหา
น้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๑ ซอย
บ้านนายเอื้อน - ลำละ
ลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๑๐๒,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑  

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 

๕ โครงการขุดลอก
คลอง หมู่ที่ ๑ คลอง
หางกุดจอก 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
๑ สายรอบลำละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๔,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๙,๒๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้าน
นางเพ็ญ  ปกจะบก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒  สายโคก
ตาอ้น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - ๒๒,๖๘๐,๐
๐๐ 

- ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 

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 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒  
ซอยบ้านนางนิภาวรรณ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 82 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - 116,2๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐ 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒  
ซอยบ้านนางบุญยืน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้าน
นายสามคัคี  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๑๖๒,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมวางท่อ 
คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้าน
นายบุญช่วย 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
น้ำไม่ท่วมขังถนน 

แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑   

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 

๑๓ โครงการขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒ ซอย
รอบสระหนองเรือ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๒ สาย
หนองกระทุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - ๘๐๐,๓๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๒ สายไร่
นางลิ้ม - ไร่นางละม่อม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๒,๐๒๓,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๒ สายไร่
นายเสมอ - ไร่นายเกดิ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๔๕๒,๗๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 

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 

๑๗ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๓ ซอย
รอบบ้าน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 

กำหนด 

- - ๕๗๔,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๘ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง 
รพ.สต.ละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ 
ม. ตามแบบ อบต. 

กำหนด 

- - ๙๘,๔๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยบ้าน
นางจำนงค์จิต 

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 
 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดินสายตอน้ำ - 
หนองสะแก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 

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 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓ สายต่อ
น้ำ - บ้านโคกลอย 
ตำบลแหลมทอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๙,๗๒๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๒ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  หมู่ที่ ๔ ซอย
บ้านนายวรจักร 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๓ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  หมู่ที่ ๔ ซอย
บ้านนายขวัญชัย - ลำ
ละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๗๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - - - ๗๔๗,๘๔๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๔ โครงการขุดลอก  หมู่ที่ 
๔ คลองนาตาบัว  

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 

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 

๒๕ โครงการขุดลอก  หมู่ที่ 
๔ คลองตำแย  

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 
 

๒๖ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๔ ซอย
บ้านนายธงชัย  ปีกกระ
โทก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. รายละเอียด  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - ๙๔๔,๖๔๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๗ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๔ ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๖๐ ม. รายละเอียด  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - ๒๐๙,๙๒๐ ๒๐๙,๙๒๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน
นายเกียรติชัย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 

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 

๒๙ โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 
๕ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปัญหา
น้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

๓๐ 
 

โครงการขุดขยายสระ
น้ำประปา หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๕ สายวัด
สระตะหมก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - ๔๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๕ สาย
หนองสะแก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - ๕๔๘,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนา
นายช้ัน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - - - ๑,๖๒๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๔ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๖ ซอย
รอบนอก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - ๕๙๘,๗๕๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๖ ซอยนา
นายแจว - นานาย
สำรวม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๑๖๘,๖๘๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ ๖ ซอย
หลังเมรุ - นานางสำเริง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐๐ ม.  รายละเอียด 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑๕๐,๙๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๖ สาย
เลียบมูล 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๐๑๑,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๓๘ 
 

โครงการก่อสร้างกำแพง 
หมู่ที่ ๖ รอบศาลา
ประชาคม 

เพื่อป้องกันจากการ
ถูกลักขโมย  

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีชุมนุม
ประชุม 
 

กองช่าง 
 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน หมู่ที่ ๖ รอบป่า
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๐ โครงการก่อสร้างแปลง
เกษตร หมู่ที่ ๖ โคก
หนองอีแหวน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สถานท่ีสาธารณะให้
เกิดประโยชน์ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมี
รายได้จากการ
ทำเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยวัด
กุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - ๓๒๔,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๒ 
 

โครงการปรับปรุงป้อม
ยาม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
สถานท่ีเฝ้ายาม 
หมู่บ้าน 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีไว้เฝ้า
ระวังเหตู ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
๑๑ สายเลียบคลองยาย
นวล - ต.ท่าอ่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๒,๘๗๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๔ โครงการขุดขยายสระ
น้ำ หมู่ที่ ๗ สระน้ำ
แปลงเกษตร  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๔๕ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ คลอง
ชลประทาน (คลองเสว) 
- สระกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎรสามารถ
นำน้ำไปเข้าสระ
ประปา 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๔๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ ซอยบ้าน
นางแป๋ง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยบ้าน
นางน้อย - ถนนสาย
หลัก 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๘๖๔,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน หมู่ที่ ๘ ซอยป่า
ช้า - ถนนสายรอบบ้าน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยรอบ
สระประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๒๙๖,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๐ 
 

โครงการขุดลอกขยาย
สระน้ำ หมู่ที่ ๘ สระ
ประปา 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๕๑ โครงการขยายถนน หมู่
ที่ ๘ สายกลัก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๒ โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนสาธารณะระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่
ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๕๓ โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.เอนกประสงค์ หมู่
ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรภายใน
พื้นที่มีสถานที่ออก
กำลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกกำลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๕๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
สมพงษ์ – แปลงเกษตร 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - ๓๘๓,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยรอบ
บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๒๐  ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๖ โครงการปรับปรุงคลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ คลองส่ง
น้ำอ่างห้วยทราย  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ สาย
คลองยาง - โกรกกัดลิ้น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๓,๓๗๕,๐๐
๐ 

- ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน หมู่ที่ ๙ ซอย
บ้านนายจิต - นานาย
หน ู

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๗๕๐ ม. รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๔๑๓,๕๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ ซอยรอบ
บ้าน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๑,๑๖๑,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอย
บ้านนายอารีย์  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๔๘,๖๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๖๑ โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ 
ถนนสายหลัก  

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

๖๒ 
 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ข่าวสารทางราชการ 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - 128,9๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ข่าวสาร 
 

กองช่าง 
 

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอย
บ้านนางสายยนต์  

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 
 

๖๕ โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ 
หน้าโรงเรียนบ้านกุด
จอกน้อย  

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๑๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๖๖ โครงการก่อสร้าง
สะพาน หมู่ที่ ๑๑ คลอง
ชลประทานบ้านนาง
ชอ้อน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๘๙๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๖๗ 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
๑๑ ซอยบา้นนายธวัช  

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

๖๘ โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยบ้านนางคำ  

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

๖๙ โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยโรงสูบ 

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๗๐ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๑ คลอง
ชลประทาน - อ่างเก็บ
น้ำโคกหนองอีแหวน 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๗๑ 
 

โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนาย
สำเริง  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน
มูลดิน หมู่ที่ ๑๑ สาย
กุดจอกน้อย - คลอง
ยาง  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๗๐๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - ๗๙๐,๐๐๐ - ๗๙๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายเตยีว  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายบุญพา  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๙๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๕ 
 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนางศรีไพร  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑๑๓,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
ท่าข้าม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๗๕,๕๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนางบุษบา  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๗๕,๕๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายสมพร  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๗๙ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนางแฉล้ม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๑๙๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนางพุธ  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๙๗,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนางกฤติยา  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายอนุวัตน ์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๓ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอย
บ้านนายหวล  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - ๒,๔๐๐,๐๐
๐ 

๒,๔๐๐,๐๐
๐ 

๒,๔๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
๑๒ ซอยรอบสระกุด
จอกใหญ่  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๒,๕๖๘,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๕ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ ๑๒ คุ้ม
หนองหอย  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ำประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัย 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๓,๕๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๘๖ โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๑๒ คุม้โคกพลวง
บน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ำประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัย 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๘๗ 
 

โครงการวางท่อส่งน้ำ 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ คลอง
ชลประทาน - สระกุด
จอกใหญ่ 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีน้ำอุปโภค – บรโิภค 
ที่เพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๘๘ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
๑๒ สายโคกพลวง  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ไหล่ทางข้างละ่ ๑ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๙,๕๘๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๘๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คศล. หมู่ที่ 
๑๑ หน้าโรงเรียนบ้าน
กุดจอกน้อย  

เพื่อให้ราษฎรได้แกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๙๐ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ คลอง
ชลประทาน - ทุ่งคลอง
กระชาย 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
มีน้ำอุปโภค – บรโิภค 
ที่เพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๙๑ โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๒ โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเรือนและลาน
คอนกรีตศูนย์ข้าว หมู่ที่ 
๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ทำ
การตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

 
รายละเอียด  ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีตาก
ผลผลติ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยบ้าน
นายจำเนียร 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยนา
นายวิชาติ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

- - ๗๕๖,๐๐๐ - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๕ 
 

โครงการขุดลอกขยาย
สระน้ำ หมู่ที่ ๙ สระ
ประปา 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๙๖ 
 

โครงการขุดลอกคลอง
ยายนวล  หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านโคกพลวง 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

 
รายละเอียด ตามแบบ 

อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 
 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๒ สายไร่
นายสมชาย  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๙๘ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง
ยาง ซอยบ้านนายฉัตร 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๙๙ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๗ บ้านกุด
จอกใหญ่ ซอยบ้านนาย
เติม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๐ 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร หมู่ที่ ๒ บ้านซอย
บ้านนายอำนาจ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๑๐๑ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ ๕ 
สายหนองปรือ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๑๐๐ ม. รายละเอียด 
ตามแบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



-๒๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ 
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 

๑๐๒ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่ที่ 
๗ บ้านกุดจอกใหญ่  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ำประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัย 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๓,๕๐๐,๐๐
๐ 

๓,๕๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๑๐๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
๑๒ สายท่าข้าม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
ม. รายละเอียดตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   2.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

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

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนำ
สุขภาพและเครือข่าย
สุขภาพ  

เพื่อให้แกนนำสุขภาพ
มีความรู้  ความเข้าใจ  
ตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

แกนนำสุขภาพ 
ได้รับการอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 

ผ.๐๒ 



 


