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ค าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

ของนายน า  ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
วันที่  10  มกราคม  2565 

......................................................... 
 

เรียน ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
ที่เคารพทุกท่าน 
  ตามที่กระผมนายน า  ปลอดกระโทก  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน 
เลือกเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  นั้น 
  กระผมมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต าบลละลมใหม่พัฒนา ให้มี ความ
เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วง
ระยะเวลาสี่ปีนับแต่นี้เป็นต้นไป  กระผมมีนโยบายในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  กระผมจึงของแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ดังนี ้
  1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบายน้ า และเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
   1.2 ปรับปรุง ขุดลอก และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
   1.3 ปรับปรุง และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้านได้          
มีน้ าประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
   1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  และขยายเขต
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
   1.5 ติดตั้งระบบเสียงตามสายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้บริการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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  2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลละลมใหม่พัฒนา ให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริโภค  และเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
   2.3 พัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ล าละลม ให้มีความสวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและการออกก าลังกาย 
  3.นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยการจัดงานประเพณีในวันส าคัญต่างๆ  
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  โดยการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
   3.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน 
และต าบล เข้ามามีบทบาทในการ่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมของกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพิการ กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน เป็นต้น 
   3.5 จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  4.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
   4.1 จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา โดยการพัฒนาบุคลากร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
   4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย และอุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกก าลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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  5.นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
   5.3 สนับสนุนการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ
โรคไม่ติดต่อที่อันตรายทั้งต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง 
การป้องกัน การควบคุม และการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน        
ที่เกี่ยวข้อง 
   5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   5.5 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชนต าบลละลมใหม่
พัฒนา 
  6.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   6.1 บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   6.2 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงานให้มีความทันสมัย 
อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   6.3 พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  เพื่อเพิ่มทักษะ  ขีดความรู้ ความสามารถ      
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ และมีจิตส านึกที่ดีในการบริการ 
 

 
 
 
 
 
 



  

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  ๑)  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
   

2)  ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทา 

ปัญหาความยากจน 
๓.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

อย่างยั่งยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  
   

๓)  เป้าประสงค์ 
  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
  ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๔.   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
  ๕.   การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
 

๔)  ตัวช้ีวัด 
๑.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  และการ

บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๒.  ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ด าเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๓.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๔.  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
และมีความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 “ต าบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
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๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน  

๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๗๐ ขึ้น 

๗.  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๕)  ค่าเป้าหมาย 
๑.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก 

ความปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

๒.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และ
ท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ า สร้างความเป็นธรรม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๕.  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๖.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
   

๖)  กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก 
ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า  พลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บ้าน 

๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พ้ืนฐานอื่นๆ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  การเกษตรเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
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๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน   

๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
๓.๕)  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด

และโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

๔.๑)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความม่ันคง  และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 

๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหมพ่ัฒนา 
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ท าเนียบบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
ส านักปลัด 
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ท าเนียบบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
กองคลัง 
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ท าเนียบบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
กองช่าง 
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ท าเนียบบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ท าเนียบบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ผลคะแนน ITA ปี ๒๕๖5 
จ าแนกตามรายตัวชี้วัด 
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เมื่อวันท่ี  10  มกราคม  2565  นายน า ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้แถลงนโยบาย
การท างาน  6  ด้าน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลม         
ใหม่พัฒนาครั้งแรก  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต าบลละลมใหม่พัฒนา  ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมี ความอยู่ดีกินดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายคูณ หมู่ที่ 10 493,100 493,000 100  
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ซอยนานายชั้น 478,600 478,000 600  
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 471,300 471,000 300  
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง  ซอยบ้านนางแวว 1,685,200 1,365,000 320,200  
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเพชร-ทต.แหลมทอง 1,332,000 852,000 480,000  
6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมันกระชาก 306,000 306,000 0  
7 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 ซอยเลียบคลองชลประทาน-โกลเด้นฟาร์ม 281,500 281,000 500  
8 โครงการปรับปรุงทางขึ้นติดล าละลม ซอยบ้านยายคูณและบ้านนายนฤนาท  

หมู่ที่ 1 บ้านละลม 
134,200 134,000 200  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพัน  
หมู่ที่ 2 บ้านละลม 

157,400 157,000 400  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยรอบบ้าน 338,000 337,000 1,000  
11 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 2 โปร่งฟาน 496,000 495,000 1,000  
12 โครงการปรับปรุงถนน  สายคลองลวก – เขาโคกรักษ์  เป็นถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12 485,000 484,000 1,000  
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนายกุศล-โรงสี 185,000 184,000 1,000  
 รวม  13  โครงการ 6,843,300 6,037,000 806,400  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง  ซอยบา้นนางแวว 

 
 
 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมนักระชาก 
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2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 22,325 7,675  
 รวม  1  โครงการ 30,000 22,325 7,675  

 



  

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 

 

3.นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 7,142 4,240  
2 โครงการณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10,000 5,760 2,858  
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 29,900 100  
4 โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 9,776,600 9,603,700 172,900  
5 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 18,000 18,000 0  
6 โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 
2,387,600 2,113,600 74,000  

7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

11,000 11,000 0  

 รวม  7  โครงการ 12,243,200 11,789,102 254,098  

 
 
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 10,000 10,000 0  
2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 18,000 17,680 320  
3 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
10,000 9,940 60  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 215,080 215,080 0  
5 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,000 3,000 0  
6 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสพฐ. 714,743 595,675.80 119,067.20  
7 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 145,632 117,842.20 27,789.80  
8 เงินอุดหนุนส่วนราชการ - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ. 1,566,600 1,495,200 71,400  
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวันศพด.) 391,020 382,200 8,820  

10 โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 10,000 10,000 0  
 รวม  10  โครงการ 3,084,075 2,856,618 227,457  

 
 
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

   
 
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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5.นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 13,800 5,493 8,307  
2 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 100,000 48,000 52,000  
3 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข   

เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน   จ านวน 12 หมู่บ้าน 
240,000 240,000 0  

4 โครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 30,000 27,200 2,800  
5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 60,000 43,555 16,445  
 รวม  5  โครงการ 443,800 364,248 79,552  

 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวยัอันควร 
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โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
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6.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

150,000 99,500 50,500  

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

50,000 - 50,000  

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการ 20,000 18,000 2,000  
4 ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ส านักปลัด) 70,000 62,700 7,300  
5 ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองคลัง) 50,000 30,400 19,600  
6 ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาฯ) 55,000 38,800 16,200  
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 480,987,94 9,012.06  
8 ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่ดิน 50,000 135 49,865  
 รวม  8  โครงการ 945,000 730,522.94 204,477.06  

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายโคกพลวงบน  
ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

9,599,000 6,910,000 2,689,000  

 รวม 1  โครงการ 9,599,000 6,910,000 2,689,000  

 
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค  หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ต าบลละลมใหมพ่ัฒนา 

  
              


