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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ต าบลละลมใหมํพัฒนา  ประกอบด๎วยหมํูบ๎านทั้งหมด  ๑๒  หมํูบ๎าน  ดังนี ้
   หมํูที่ ๑ บ๎านละลม    

  หมํูที่ ๒ บ๎านละลม      
  หมํูที่ ๓ บ๎านละลม    

หมํูที่ ๔ บ๎านละลม    
  หมํูที่ ๕ บ๎านสระตะหมก      
  หมํูที่ ๖ บ๎านกุดจอกน๎อย    
  หมํูที่ ๗ บ๎านกุดจอกใหญํ     

หมํูที่ ๘ บ๎านคลองกระชาย    
  หมํูที่ ๙ บ๎านคลองยาง 
  หมํูที่ ๑๐ บ๎านหนองชุมแสง 
  หมํูที่ ๑๑ บ๎านหนองผักหวาน 
  หมํูที่ ๑๒ บ๎านโคกพลวง    
 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
              ตั้งอยูํที่เลขที่ ๑๐๓  หมํู  ๓  ต าบลละลมใหมํพัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๖  
-  โทรสาร   ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๕ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลละลมใหม่พัฒนาเป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ต าบลละลม

ใหม่พัฒนา มีพ้ืนที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,814    ไร่   โดยมีเนื้อที่แยกเป็นราย
หมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่  103  หมู่ที่ 3  บ้านละลม   ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา    

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

    นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลด่านเกวียน,ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย  จังหวัด 

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



                                     -๒- 

 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูร้อน 
ขึ้นได้ จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้น
ไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แตํอาจ
เกิด“ฝนทิ้งชํวง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวนปนทราย  ดินเหนียว และดินดาน  ในพื้นที่ต าบลละลมใหมํ

พัฒนา 
การใช้ที่ดินในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) 

1 ละลม 914 
2 ละลม 4,616 
3 ละลม 3,130 
4 ละลม 1,685 
5 สระตะหมก 3,130 
6 กุดจอกน้อย 3,156 
7 กุดจอกใหญ่ 2,328 
8 คลองกระชาย 1,978 
9 คลองยาง 3,000 

10 หนองชุมแสง 3,150 
11 หนองผักหวาน 2,098 
12 โคกพลวง 2,328 

 

-  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่ประมาณ  2,075  ไร่ หรือร้อยละ 5.96  ของเนื้อที่ต าบลซึ่ง
ประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 
-  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22  ของเนื้อที่ต าบลที่ส าคัญ
พอสรุปได้ดังนี้ 
  -  นาข้าว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร่  หรือร้อยละ  39.57  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  1,946  ไร่  หรือร้อยละ  5.59  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  มันส าปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร่  หรือร้อยละ  29.16  ของเนื้อที่ต าบล 

                                                             
 



 
-๓- 

 

  -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อที่ประมาณ  3,360  ไร่  หรือร้อยละ 9.65  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  ไม้ผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่  หรือร้อยละ  0.05  ของเนื้อที่ต าบล 
  -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ  26  ไร่  หรือร้อยละ  0.07  ของเนื้อที่ต าบล 
 -  พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อทีป่ระมาณ  1,271  ไร่  หรือร้อยละ  3.65  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์
และป่าเสื่อมโทรม 
 -  พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร่  หรือร้อยละ  2.14  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งประกอบไปด้วย
แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง 

 -  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นไม้
ละเมาะและพ้ืนที่ลุ่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยูํ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช๎
ประโยชน ์

พิจารณาแล๎วเห็นวํา 

หมายเหต ุ
หมูํที ่ ต าบล 

สงวนไว๎ใช๎
ประโยชน์

รํวมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให๎ใช๎
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช๎
ประโยชน์อยํางอ่ืน

(ระบุ) 
๑ สระน้ าสาธารณประโยชน์ ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๐-๓-๐๗ นม ๓๕๕๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหมํพัฒนา ๔๐-๓-๑๔ นม ๒๔๑๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๓ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๑๒-๓-๘๒ นม.๓๕๕๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๐-๐-๓๐ นม.๓๕๔๙ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ศาลตาปู ุ
๕ กระทรวงมหาดไทย ๘,๙ ละลมใหมํพัฒนา ๗๘-๐-๒๑ นม.๓๕๓๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ท าเลเลี้ยงสตัว์ 
๖ กระทรวงมหาดไทย  ๘,๙ ละลมใหมํพัฒนา ๑๐๔-๑-๓๘ นม.๓๖๑๖ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ท าเลเลี้ยงสตัว์ 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๔-๓-๙๙ นม.๓๕๓๖ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ปุาช๎า 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๓-๒-๖๙ นม ๓๕๔๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๑๑-๒-๐๓ นม ๓๕๕๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 

๑๐ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหมํพัฒนา ๑๑-๒-๗๗ นม ๓๕๔๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 
๑๑ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหมํพัฒนา ๒-๙-๑๙ นม ๓๕๘๘ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 
๑๒ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหมํพัฒนา ๓-๓-๕๒ นม ๓๖๐๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๓ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหมํพัฒนา ๗-๑-๘๐ นม ๑๔๗๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองขุนเพชร 
๑๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๔๖๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองพวง 
๑๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหมํพัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองน้ า

สาธารณประโยชน์ 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหมํพัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองหัวช๎าง 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหมํพัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหมํพัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ปุาช๎า 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหมํพัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ปุาช๎า 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๙๓ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ า 



-๔- 
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อที่สาธารณประโยชน ์

ตั้งอยูํ 

เนื้อที ่
หลักฐาน นสล. 

เลขที่ 
สภาพการใช๎
ประโยชน ์

พิจารณาแลว๎เห็นวํา 

หมายเหต ุ
หมูํที่ ต าบล 

สงวนไว๎ใช๎
ประโยชน์รํวมกัน

ตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให๎ใช๎
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช๎
ประโยชน์อยํางอื่น(ระบุ) 

๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหมํพัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ วํางเปลํา /   ปุาช๎า 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหมํพัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๗๐๗ วํางเปลํา /   ปุาช๎า 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหมํพัฒนา ๓-๒-๙๑ นม ๓๕๓๕ วํางเปลํา /   หนองส านัก แปลง๒ 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหมํพัฒนา ๑-๒-๐๔ นม ๓๕๔๐ วํางเปลํา /   ที่สาธารณประโยชน ์
๒๖ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหมํพัฒนา ๑๕-๐-๘ นม ๑๕๖๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองสาธารณะ 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๖ ละลมใหมํพัฒนา ๑๑-๒-๒๗ นม ๒๗๔๕ ราชการใช ๎  /  ร.ร.บ๎านกุดจอกน๎อย 
๒๙ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหมํพัฒนา ๗-๑-๘๐ นม ๑๔๗๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองขุนเพชร 
๓๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหมํพัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองหัวช๎าง 
๓๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๑๓-๒-๕๕ นม ๒๔๐๗ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองชํองแมว 
๓๒ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองพวง 
๓๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๔๓ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   สระน้ าสาธารณประโยชน ์
๓๔ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหมํพัฒนา ๒-๐-๗๗ นม ๒๐๗๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ตาปูุสาธารณประโยชน ์
๓๕ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหมํพัฒนา ๒๐-๐-๐๖ นม ๒๐๘๙ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ปุาช๎าสาธารณประโยชน ์
๓๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหมํพัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองสาธารณประโยชน ์
๓๗ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหมํพัฒนา ๘-๓-๐ นม ๒๙๘๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองเรือสาธารณประโยชน ์
๓๘ กระทรวงการคลัง ๑ ละลมใหมํพัฒนา ๐-๐-๙๗ นม ๓๕๔๘ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ศาลตาปูุสาธารณประโยชน ์
๓๙ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหมํพัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหมํพัฒนา ๑๗๖-๓-๐ นม ๒๐๗๓ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๑ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหมํพัฒนา ๔๓-๒-๒ นม ๑๕๖๖ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหมํพัฒนา ๑๒๕-๓-๐๙ นม ๓๕๓๔ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   หนองพวงสาธารณประโยชน ์
๔๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหมํพัฒนา ๒๐-๑-๑๕ นม ๑๕๖๑ พลเมืองใช๎รํวมกัน /   ปุาช๎าบา๎นสระตะหมก 



-๕- 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

ประเภท รวม 
แหลํงน้ า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒  

คลองชลประทาน - - - - - - - - - - - - ๐ 
คลองสํงน้ า - - - - - - - - - - - - ๐ 
บํอบาดาล - - - - - - -  ๑ - - ๑ ๑ 
บํอน้ าตื้น - - - - - - - - - - - - ๐ 
สระน้ า ๑ ๓ ๑ - ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๗ 
ล าคลอง - - - - - - - - - - - ๒ ๒ 

ฝาย,พนังกั้นน้ า - - - - - - - - - - - - ๐ 
หนอง,บึง - - - - - - - - - - - - ๐ 

เหมือง,ห๎วย - - - - - - - - - - - - ๐ 
อ่ืน  ๆ  - - - - - - - - - - - - ๐ 

              
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ๑.  ล าน้ า ๑  สาย  ได๎แกํ   

๑.๑  ล าละลม  หมํูที่  ๑,๔ 
 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   - แหํง   

-  ประปาหมํูบ๎าน  ๖   แหํง 
  -  บํอน้ าบาดาล   ๒ แหํง   
  -  บํอน้ าตืน้  - แหํง   

-  ท านบ   - แหํง 
 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
 ลักษณะของพื้นทีปุ่าไม๎ของต าบลละลมใหมํพัฒนา สํวนใหญํจะมีอยูํตามพื้นทีปุ่าสาธารณะ

ประโยชน์ ของหมูํบ๎าน  จะเปน็ต๎นไม๎จ าพวกยืนตน๎ เชนํ ต๎นพลวง  ต๎นเต็ง ตน๎รัง ต๎นมะคํา และอื่นๆ ผสมกนัไป แตํมี
ปริมาณลดน๎อยลงมาก และสวํนมากจะอยูํในพืน้ที่ หมูํที่ ๕,๖,๑๒  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกปาุเป็นประจ าทุก
ปีเพื่อเพิม่จ านวนพืน้ทีปุ่าในชุมชน 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  แบํงเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๒  หมํูบ๎าน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

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

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทัง้สิน้  ๔,๙๒๗  คน   
- ผู๎มาใช๎สทิธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพฒันาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา คร้ังลาํสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕   จ านวน  ๔,๕๑๙  คน  คิดเป็น   ๙๑.๗๒  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา 
    -  บัตรดี    จ านวน          ๔,๓๘๖   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน             ๑๑๑   บัตร  

-  บัตรไมํประสงค์ลงคะแนน จ านวน             ๒๒    บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา 

   -  บัตรดี    จ านวน          ๔,๔๓๒   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จ านวน               ๗๔    บัตร 
   -  บัตรไมํประสงค์ลงคะแนน จ านวน   ๑๓    บัตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

ปี หมู่ที ่ ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

๒๕๕๕ หมูํที่  ๑ 
หมูํที่  ๒ 
หมูํที่  ๓ 
หมูํที่  ๔ 
หมูํที่  ๕ 
หมูํที่  ๖ 
หมูํที่  ๗ 
หมูํที่  ๘ 
หมูํที่  ๙ 

หมูํที่  ๑๐ 
หมูํที่  ๑๑ 
หมูํที่  ๑๒ 

๕๑๐ 
๔๙๙ 
๔๔๔ 
๓๒๑ 
๓๓๔ 
๕๑๕ 
๔๑๙ 
๒๒๒ 
๒๘๔ 
๔๗๕ 
๓๗๑ 
๕๓๓ 

๔๕๔ 
๔๗๒ 
๔๑๒ 
๓๐๔ 
๓๑๑ 
๔๕๖ 
๓๘๕ 
๑๙๙ 
๒๕๗ 
๔๕๗ 
๓๔๐ 
๔๗๕ 

รวมท้ังหมด ๔,๙๒๗ ๔,๕๑๙ 
 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.ละลมใหม่พัฒนา มาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓.  ด้านประชากร 

๓.๑  ข๎อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 จ านวน     ๑๒    หมํูบ๎าน 

หมู่ที ่
 

บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

 ชาย หญิง รวม 

1 ละลม 186 356 331 687 
2 ละลม 187 299 327 626 
3 ละลม 171 277 311 588 
4 ละลม 134 217 228 445 
5 สระตะหมก 120 219 235 454 
6 กุดจอกน้อย 224 344 345 689 
7 กุดจอกใหญ่ 155 267 285 552 
8 คลองกระชาย 87 145 145 290 
9 คลองยาง 114 192 187 379 

10 หนองชุมแสง 182 309 317 626 
11 หนองผักหวาน 135 239 243 482 
12 โคกพลวง 229 349 397 746 

รวม 1,92๔ 3,213 3,351 6,564 
  

                                  
 
 



 
-๘- 

 

ประชากร   จ านวนประชากรของต าบลละลมใหม่พัฒนามีจ านวนทั้งสิ้น   6,564   คน  
จ าแนกเป็นชาย  3,213  คน  หญิง   3,351   คน    และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,92๔   ครัวเรือน  
 

ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ   เดือนตุลาคม  255๙ 
 
 ๓.๒  ชํวงอายุและจ านวนประชากร  
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ช่วงอายุต่ ากว่า  18  ปี 676 663 1,339 
ช่วงอายุ  18  ปี  ถึง  60  ปี 2,163 2,153 4,316 
ช่วงอายุมากกว่า  60  ปีขึ้นไป 373 536 909 

รวม ๓,๒๑๒ ๓,๓๗๙ ๖,๕๖๔ 
 

ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ  เดือนตุลาคม  2559 



-๙- 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
      ในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน ๓  โรงเรียน  

๑.  โรงเรียนบ๎านละลม   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๑๖ ๑๒ ๒๘ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๑๔ ๑๕ ๒๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๐ ๑๔ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑๒ ๑๓ ๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑๓ ๑๙ ๓๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๕ ๙ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๑๕ ๓๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๐ ๓๑ ๕๑ 

รวม ๑๒๓ ๑๒๘ ๒๕๑ 
 

๒. โรงเรียนบ๎านกุดจอกน๎อย    
ช้ัน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี  ๑ ๒ ๖ ๘ 
อนุบาลปีท่ี  ๒ ๕ ๔ ๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๕ ๒ ๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๕ ๓ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๖ ๕ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๓ ๒ ๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๔ ๔ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๘ ๕ ๑๓ 

รวม ๓๘ ๓๑ ๖๙ 
          

๓.  โรงเรียนบ๎านกุดจอกใหญํ   
ช้ัน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี  ๑ ๔ ๘ ๑๒ 
อนุบาลปีท่ี  ๒ ๑๓ ๙ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๖ ๘ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๙ ๘ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๙ ๘ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๑๒ ๗ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๙ ๙ ๑๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 

รวม ๗๓ ๖๗ ๑๔๐ 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ๓๔ ๓๕ ๖๙ 
รวม ๓๔ ๓๕ ๖๙ 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
ต าบลละลมใหมํพัฒนา  มีโรงพยาบาลสงํเสริมสุขภาพต าบล   ๑  แหํง  ได๎แก ํ
๑.  โรงพยาบาลสงํเสริมสุขภาพต าบลละลม ตั้งอยูํที่บา๎นละลม หมํูที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี ้

๑.๑  นายส าริต    ดับกระโทก ผู๎อ านวยการ รพ.สต.  
๑.๒  นางมาลิน ี  ภูํศรี  พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
๑.๓  นางพิชญช์าพัฒน ์ ปรวัฒน์เมธา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
๑.๔  นางสาวอังศุมาริน ศรีช านาญ เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
๑.๕  นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก เจ๎าพนักงานทนัตสาธารณสุข 
๑.๖  นางสาวภูมิรินทร ์ แตงกระโทก พนักงานธุรการ 
๑.๗  นางจ าลอง  แผ๎วกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นางธัญญลักษณ ์ แตงกระโทก พนักงานชํวยการพยาบาล 
๑.๙  นางสาวนฤมล ศรีกระโทก พนักงานชํวยการพยาบาล 

๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนาไมํคํอยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนบา๎ง  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวาํ  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที ่จ านวน ๑  แหํง ที่คอย
สอดสํองดูแลเร่ืองความปลอดภยัตํางๆ ของประชาชน  คือ 
  -  สายตรวจต าบลละลมใหมํพัฒนา  หมูํที่  ๓ 
  -  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  ๗๓  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู๎ติดยาเสพติดในเขตต าบลละลมใหมํพัฒนา  จ านวน  -  คน  แยกเป็น 

  -  ผู๎ได๎รับการบ าบัด (ศพส.อโชคชัย) จ านวน  -  คน 
  -  ผู๎มีรายชื่อแตํไมํได๎ยุํงเกี่ยวแล๎ว  จ านวน  -  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห ์
  ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน    1,0๐๗   1 คน   
  -  ได้รับเบี้ยยังชีพจากการด าเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน   9๔๒    คน 
  -  ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน   65   คน  (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ  2560) 
  ผู้พิการ   ในต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน   ๒๒๘  คน   
  -  ได้รับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน    2๒๘    คน 
  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ๓  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน   หญิง  2  คน 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนสํง 
การคมนาคมระหวํางต าบล 
-  การเดินทางจากอ าเภอเส้นทางการเดินทางจากต าบลสู่อ าเภอเป็นถนนลาดยางยาว  
   1 สาย  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

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

การคมนาคมภายในต าบล 
1. ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหว่าง  บ้าน

ละลม  บ้านกุดจอกใหญ่  บ้านกุดจอกน้อย  บ้านคลองกระชาย   
บ้านคลองยาง   บ้านโคกพลวง   

2. ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหิน
คลุก 

 ๕.๒  การไฟฟูา 
ในต าบลละลมใหมํพัฒนาได๎รับบริการกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขาอ าเภอโชคชัยดังนี้    
 

หมู่ที่ ชื่อหมูบ่้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด (ครัวเรือน) 
จ านวนครัวเรือนที่มี

ไฟฟ้าใช้ 
หมายเหตุ 

๑ ละลม  186  ครัวเรือน  186  ครัวเรือน  

๒ ละลม  187  ครัวเรือน  187  ครัวเรือน  

๓ ละลม   171   ครัวเรือน   171   ครัวเรือน  
๔ ละลม   134  ครัวเรือน   134  ครัวเรือน  

๕ สระตะหมก   120  ครัวเรือน   120  ครัวเรือน  

๖ กุดจอกน๎อย   224  ครัวเรือน   224  ครัวเรือน  

๗ กุดจอกใหญํ 155   ครัวเรือน 155   ครัวเรือน  

๘ คลองกระชาย   87  ครัวเรือน   87  ครัวเรือน  

๙ คลองยาง   114 ครัวเรือน   114 ครัวเรือน  

๑๐ หนองชุมแสง   182 ครัวเรือน   182 ครัวเรือน  

๑๑ หนองผักหวาน   ๑๓๕  ครัวเรือน   ๑๓๕  ครัวเรือน  

๑๒ โคกพลวง  229 ครัวเรือน  229 ครัวเรือน  
รวมทั้งสิ้น 1,92๔ ครัวเรือน 1,92๔ ครัวเรือน  

 

๕.๓  การประปา 
ประชาชนในต าบลละลมใหมํพฒันา  สํวนใหญํได๎รับการบริการด๎านการประปาจากการประปาสํวนภูมิภาคอ าเภอ

โชคชัย  และมีประชาชนบางหมูํบริโภคน้ าจากประปาหมํูบา๎น  ดังนี ้
 
 
 
 



-๑๒- 

หมู่ที่ ชื่อหมูบ่้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ านวนครัวเรือนที่

มีน้ าประปาใช ้
หมายเหตุ 

๑ ละลม  186  ครัวเรือน  186  ครัวเรือน  

๒ ละลม  187  ครัวเรือน  187  ครัวเรือน  

๓ ละลม   171   ครัวเรือน   171   ครัวเรือน  
๔ ละลม   134  ครัวเรือน   134  ครัวเรือน   

๕ สระตะหมก   120  ครัวเรือน   120  ครัวเรือน  

๖ กุดจอกน๎อย   224  ครัวเรือน   224  ครัวเรือน  

๗ กุดจอกใหญํ 155   ครัวเรือน 155   ครัวเรือน  

๘ คลองกระชาย   87  ครัวเรือน   87  ครัวเรือน  

๙ คลองยาง   114 ครัวเรือน   114 ครัวเรือน  

๑๐ หนองชุมแสง   182 ครัวเรือน   182 ครัวเรือน  

๑๑ หนองผักหวาน   ๑๓๕  ครัวเรือน   ๑๓๕  ครัวเรือน  

๑๒ โคกพลวง  229 ครัวเรือน  229 ครัวเรือน  

รวม 1,927 ครัวเรือน 1,92๔ ครัวเรือน  
  

๕.๔  โทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๖ 
 โทรสาร  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๕ 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  ไมํมทีี่ท าการไปรษณีย์และสถานีขนสํงตั้งอยูํในพืน้ที่ 

สํวนดา๎นเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีดังนี ้
  ครุภัณฑ์ประเภทของใช๎ส านักงาน  
   ๑.  โต๏ะท างาน       จ านวน    ๓๙  ตัว 
   ๒.  โต๏ะพับ     จ านวน    ๓๕  ตัว 
   ๓.  โต๏ะคอมพิวเตอร์    จ านวน      ๔  ตัว 
   ๔.  เก๎าอี้ท างานและผู๎มาติดตํอ   จ านวน   ๒๕๗ ตัว 
   ๕.  เก๎าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    ๔๘  ตัว 
   ๖.  เครื่องพิมพ์ดีด     จ านวน      ๑  เครื่อง  
   ๗.  ตู๎เก็บเอกสารตําง ๆ     จ านวน    ๗๔  หลัง 
   ๘.  กล๎องดิจิตอล     จ านวน      ๓  เครื่อง 
   ๙.  เครื่องอัดส าเนา    จ านวน      ๒  เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
   ๑๐.  เครื่องโทรสาร    จ านวน      ๑  เครื่อง 
   ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค จ านวน    ๑๘  เครื่อง 
   ๑๓.  เครื่องปรับอากาศ    จ านวน    ๑๑  เครื่อง 
   ๑๔.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร๎อมจอภาพ จ านวน     ๑  เครื่อง 
   ๑๕.  ทีวีสี     จ านวน       ๓  เครื่อง   
  ครุภัณฑ์ประเภทงานบา๎นงานครัว 
   ๑.  ตู๎เย็น     จ านวน      ๒   หลัง 
   ๒.  เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย   จ านวน      ๑   เครื่อง 
   ๓.  เครื่องตัดหญ๎าแบบรถเข็น   จ านวน      ๑   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภททางการเกษตร 
   เครื่องพํนหมอกควัน    จ านวน      ๔   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภทโยธา 
   ๑.  กล๎องระดับอัตโนมัต ิ    จ านวน      ๒   ตัว 

 

   ๒.  ไม๎สต๏าป     จ านวน      ๑   ชุด 
   ๓.  กล๎องถํายรูปและกล๎องวีดีโอ   จ านวน      ๔   ตัว 
   ๔.  เครื่องเจาะส ารวจ    จ านวน      ๑   ตัว 
   ๕.  เครื่องเทปวัดระยะแสตนเลส   จ านวน      ๒   เครื่อง 
   ๖.  เครื่องตบดิน     จ านวน      ๑   เครื่อง 
   ๗.  ล๎อวัดระยะ     จ านวน      ๑   ตัว 
   ๘.  กลํองเก็บลูกปูน    จ านวน     ๑  กลํอง 
   ๙.  ชุดทดสอบคอนกรีต    จ านวน     ๑  ชุด 
  ครุภัณฑ์ประเภทคมนาคม 
   ๑.  กลํองไฟปูายหยุดตรวจ    จ านวน      ๑   กลํอง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ํ
   ๑.  วิทยุสื่อสาร     จ านวน     ๓   เครื่อง 
   ๒.  เครื่องขยายเสีย(หอกระจายขําว)   จ านวน     ๙   เครื่อง 
   ๓.  เครื่องขยายเสียง    จ านวน     ๒   เครื่อง 
   ๔   ตู๎ล าโพง Autodiosen MX 8000  จ านวน     ๑   เครื่อง 
   ๕.  เครื่องล าโพงสนามเคลื่อนที่   จ าวน       ๑   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงํ 
   ๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  ๔  ล๎อ   จ านวน     ๒  คัน 
   ๒.  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  จ านวน     ๑  คัน 
   ๔.  รถจักรยานยนต ์    จ านวน     ๒  คัน 
   ๕.  เรือยาว ๒๕ ฝีพาย    จ านวน     ๗   ล า 
   ๖.  เรือกู๎ภัย     จ านวน     ๑   ล า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         -๑๔- 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 
1. อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนที่ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท าสวน  

เลี้ยงสัตว์    ประชากรอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เช่น  ค้าขาย  รับ
ราชการ  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

๖.๒  การประมง  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่มีการประมง)  
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา มีการท าปศุสัตว์  คือ  เลี้ยงเป็ด   
       เลี้ยงหมู    เลี้ยงไก ํ
๖.๔  การบริการ 

 -  ปั้มน้ ามัน, ปั๊มหลอด และก๊าซ            6      แห่ง   
 -  ร้านค้า    53       แห่ง 
 -  ร้านเสริมสวย     7  แห่ง 

๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว) 

๖.๖  อุตสาหกรรม 
-  โรงงานอุตสาหกรรม  ๑ แหํง 
-  โรงสีข๎าว   ๑๒ แหํง 
-  โรงท าเครื่องปั้นดินเผา         5       แห่ง 
-  ฟาร์มไก ํ   ๔ แหํง 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั๊มน้ ามนั ปั้มหลอด  ๖   แหํง 

-  อูซํํอมรถยนต์   ๑ แหํง 
-  ร๎านซํอมรถจักรยานยนต ์ ๕ แหํง 
กลุํมอาชีพ  มี   ๔  กลุํม  ดังนี ้
๑.  กลุํมดอกไม๎จันทน์  หมํู ๑   
๒.  กลุํมกระยาสาทร  หมํู  ๓ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรต าบลละลมใหมํพัฒนา มีการใช๎แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
             รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพ้ืนที่    33,000     บาท 

 ประชากรในต าบลละลมใหม่พัฒนาร้อยละ  90   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่  ท าไร่  ท า
นา ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลักปีละ  1-2 ครั้ง  โดยอาศัย
น้ าจากธรรมชาติ  ได้แก่  น้ าฝนและล าน้ าที่ไหล่ผ่าน  ในพ้ืนที่ดอนนั้นจะท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  และยังมีการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  กลุ่มท าเครื่องปั้น  กลุ่มท าหินทราย  กลุ่มจักสาน  เป็นต้น   ส่วน
ประชากรร้อยละ  10  ประกอบอาชีพ   ค้าขาย  รับราชการ   และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑  ข๎อมูลด๎านการเกษตร   
  -  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22 

 
 
 
 
 



-๑๕- 
 ๗.๒  ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  ล าน้ าละลม  คลองยาง  และคลองเสว 
  -  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง  ได้แก่  อ่างเก็บน้ าคลองยาง 

 

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

  ทรัพยากรป่าไม้    
  -  ป่าสงวนแห่งชาติ   ในพ้ืนที่ต าบลมีเนื้อที่ประมาณ  20,229  ไร่ หรือร้อยละ  58.11  ของ
เนื้อที่ต าบลได้มีการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ออกเป็น 3 เขต แต่ในพ้ืนที่ต าบลมี  1  เขต  คือ เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ  ได้มีการมอบ ส.ป.ก.4 -01  
จ านวนทั้งสิ้น  1,466  ไร่  หรือร้อยละ  4.21  ของเนื้อที่ต าบล  (ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา,2551 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในต าบลละลมใหมํพฒันา  จะนบัถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์บางสํวน โดยมศีาสนสถาน  ๕ 

 แหํง  คือ 
 ๑.   วัดละลม   ตั้งอยูํที่บ๎านละลม  หมํูที่  ๑   

๒.   วัดกุดจอกน๎อย  ตั้งอยูํที่บ๎านกุดจอกน๎อย หมํูที่  ๖ 
๓.   วัดกุดจอกใหญํ  ตั้งอยูํที่บ๎านกุดจอกใหญํ หมํูที่  ๗   
๔.   ที่พักสงฆ์   ตั้งอยูํที่บ๎านสระตะหมก หมํูที่  ๕ 
๕. โบสถ์คริสต์   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจ าปี 

 ได้แก่   
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    ตลุาคม  พฤศจิกายน 
-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๒๕  ฝีพาย  ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท์้าวสุรนาร ี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลละลมใหมํพัฒนาไดอ๎นุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการ
ท าเครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต๎นกก  กรองหญ๎า  ไม๎กวาด  การท าขนมไทย  ระหัดวิดน้ า   
  ภาษาถิ่น  สํวนมากร๎อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
 

 
 
 
 



 
-๑๖- 

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน  น้ าประปาหมํูบ๎าน และน้ าดิบจากแหลํงน้ าธรรมชาติ  
๙.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา มปีุาไม๎เป็นพื้นทีปุ่าสาธารณะประโยชน์ 
๙.๓ ภูเขา  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ไมํมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ยูํในพื้นที่ต าบลละลมใหมํพัฒนา ที่เปน็แหลํงน้ า

ต๎องได๎รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน สวํนดา๎นปุาไม๎ก็ลดนอ๎ยลงเนื่องจากการท าเกษตรกรรม จึงมีการด าเนินการปลูก
ปุาทดแทนในพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ของต าบลละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รบั และการเบกิจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 ๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ได๎ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี โดยองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ได๎ใช๎แผนพัฒนาสามปีเปน็กรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  การจํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให๎หนํวยงานอื่น
มาด าเนินงานให๎ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ได๎ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจํายงบประมาณ
ดังกลําว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้       

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๗ 

จ านวนโครงการที่บรรจุ
ในข้อบัญญัติ  

ปี ๒๕๕๗ 

จ านวนโครงการ 
ที่ท าเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  การพัฒนาด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว 3 ๑๐๐ ๑ ๓๓.๓๔ ๑ ๑๐๐ 
๒.  การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมือง
ที่ด ี

๒๗ ๑๐๐ ๑๗ ๖๒.๙๗ ๑๔ ๘๒.๓๖ 

๓.  การเสริมสรา๎งความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาบญัหาความยากจน 

3 ๑๐๐ ๑ ๓๓.๓๔ ๑ ๑๐๐ 

๔.  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุลอยํางยั่งยืน 

5 ๑๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ ๑๐๐ 

๕.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 4๒ ๑๐๐ ๑๙ ๔๕.๒๔ ๑๖ ๘๔.๒๑ 
๖.  การสร๎างสังคมใหม๎ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 

4๐ ๑๐๐ ๒๕ ๖๒.๕๐ ๒๓ ๙๒.๐๐ 

๗. การพัฒนาน้ าแก๎จน 1 ๑๐๐ - -  - 
๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 2 ๑๐๐ - -  - 

รวม 1๒๓ ๑๐๐ ๖๔ ๕๒.๐๔ ๕๖ ๘๗.๕๐ 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการที่
บรรจุในข้อบัญญัติ  

ปี ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการ 
ที่ท าเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  การพัฒนาด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ๓ ๑๐๐ ๑ ๓๓.๓๔ ๑ ๑๐๐ 
๒.  การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมือง
ที่ด ี

๑๙ ๑๐๐ ๑๕ ๗๘.๙๕ ๑๔ ๙๓.๓๔ 

๓.  การเสริมสรา๎งความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาบญัหาความยากจน 

๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 

๔.  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุลอยํางยั่งยืน 

๔ ๑๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

๕.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ๓๗ ๑๐๐ ๒๗ ๗๒.๙๘ ๑๕ ๕๕.๕๖ 
๖.  การสร๎างสังคมใหม๎ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 

๕๐ ๑๐๐ ๓๔ ๖๘.๐๐ ๓๐ ๘๘.๒๔ 

๗. การพัฒนาน้ าแก๎จน ๕ ๑๐๐ - - - - 
๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ ๗ ๑๐๐ - - - - 

รวม ๑๒๗ ๑๐๐ ๘๐ ๖๓.๐๐ ๖๓ ๗๘.๗๕ 
 

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๙ 

จ านวนโครงการที่
บรรจุในข้อบญัญตัิ  

ปี ๒๕๕๙ 

จ านวนโครงการ 
ที่ท าเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ๔๙ ๑๐๐ ๔๐ ๘๑.๑๖ ๓๗ ๙๒.๕๐ 
๒. การพัฒนาด๎านการเสรมิสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญัหาความยากจน 

๑๑ ๑๐๐ ๕ ๔๕.๔๐ ๕ ๑๐๐ 

๓.  การพัฒนาด๎านการสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข 

๔๘ ๑๐๐ ๓๓ ๖๘.๗๐ ๓๐ ๙๐.๙๑ 

๔.  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใหเ๎กิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 

๓ ๑๐๐ ๒ ๖๖.๖๐ ๑ ๕๐.๐๐ 

๕.  การพัฒนาด๎านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี

๑๘ ๑๐๐ ๑๕ ๘๓.๓๐ ๑๐ ๖๖.๖๗ 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๕ ๑๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๒ ๑๐๐ 

รวม ๑๓๔ ๑๐๐ ๙๗ ๗๒.๓๐ ๘๕ ๘๗.๖๓ 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๖๐ 

จ านวนโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๖๐ 

จ านวนโครงการ 
ที่ท าเสร็จ 

(คิดเป็นร้อยละของจ านวน
โครงการตามข้อบัญญัติ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 46 ๑๐๐ ๔๐ ๘๑.๑๖ - - 
๒.  การพัฒนาด๎านการเสริมสรา๎ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปญัหาความยากจน 

18 ๑๐๐ ๕ ๔๕.๔๐ 
- - 

๓.  การพัฒนาด๎านการสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู ํ
รํวมกันอยํางมีความสุข 

59 ๑๐๐ ๓๓ ๖๘.๗๐ 
- - 

๔.  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมใหเ๎กิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 

2 ๑๐๐ ๒ ๖๖.๖๐ 
- - 

๕.  การพัฒนาด๎านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบา๎นเมืองท่ีด ี

19 ๑๐๐ ๑๕ ๘๓.๓๐ - - 

๖.  การพัฒนาตามแผนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

5 ๑๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ 
- - 

รวม ๑๔๙ ๑๐๐ ๙๗ ๗๒.๓๐ - - 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) 

การด าเนินงาน แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๗ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๘ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

จ านวน
โครงการ 

๑๒๓ ๖๔ ๕๖ ๑๒๗ ๘๐ ๖๓ 

ร้อยละ - ๕๒.๐๔ ๘๗.๕๐ - ๖๓.๐๐ ๗๘.๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การด าเนินงาน แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๘ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๙ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

จ านวน
โครงการ 

๑๒๗ ๘๐ ๖๓ ๑๓๔ ๙๗ ๘๕ 

ร้อยละ - ๖๓.๐๐ ๗๘.๗๕ - ๗๒.๓๐ ๘๗.๖๓ 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การด าเนินงาน แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๕๙ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

แผนพัฒนาสาม
ปี ๒๕๖๐ 

ข๎อบัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนินการได๎
ส าเร็จ 

(เทียบกับ
ข๎อบัญญัติ) 

จ านวน
โครงการ 

๑๓๔ ๙๗ ๘๕ ๑๔๙ ๙๗ ยังไมํได๎
ด าเนินการ 

ร้อยละ - ๗๒.๓๐ ๘๗.๖๓ - ๗๒.๓๐ - 
 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่ อบต.ละลมใหมํพัฒนา ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

อบต.ละลมใหมํพัฒนา ให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํ
น๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของ 
อบต.ละลมใหมํพัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได๎ดังนี้   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
(๑) เชิงปริมาณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จ านวน  ๑๒๓  โครงการ 

    สามารถจัดท าข้อบัญญัตไิด้      จ านวน    ๖๔  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๐๔ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จ านวน  ๑๒๗  โครงการ 

    สามารถจัดท าข้อบัญญัตไิด้      จ านวน  ๘๐  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จ านวน  ๑๓๔  โครงการ 

    สามารถจัดท าข้อบัญญัตไิด้      จ านวน    ๙๗  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๓๐ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จ านวน  ๑๔๙  โครงการ 

    สามารถจัดท าข้อบัญญัตไิด้      จ านวน  ๙๗  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๓๐ 

(๒)  เชิงคุณภาพ  
อบต.ละลมใหมํพัฒนา ได๎ด าเนินการเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตํอ 
ประชาชนโดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม  ซึ่ง อบต. ได๎
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได๎ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อบต.ละลมใหมํพัฒนา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูํในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๖๕.๗๖ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๑.๔๑ 
- ระดับไมํพอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๒.๘๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อบต.ละลมใหมํพัฒนา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูํในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๗๓.๓๘ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๒.๘๙ 
-    ระดับไมํพอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๓.๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อบต.ละลมใหมํพัฒนา ในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูํในระดับ  พอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๖๘.๕๗ 

- ระดับพอใจสูงสุด  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๐.๐๐ 
-    ระดับไมํพอใจ  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๑.๔๓ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวําจะสามารถท าให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
        ร๎อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลทีส่ าคัญ 
 ตามที่ อบต.ได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีขึ้น ผลที่ได๎รับมีดังนี้  
๑.  ประชาชนมนี้ าประปาใช๎เพิม่มากข้ึน 
๒.  ประชาชนมไีฟฟูาใช๎เกือบทุกหลังคาเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช๎ในการสญัจรไปมาได๎สะดวก 
๔.  ในต าบลละลมใหมํพัฒนามรีะบบระบายน้ าเพิ่มมากข้ึน 
๕.  แหลํงน้ าได๎รบัการพัฒนาเพิม่มากข้ึน 
๖.  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส์  ได๎รับเงนิชํวยเหลือเบี้ยยังชพีทุกคน 
๗. ประชาชนผู๎ยากไรไ๎ด๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๘. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือด๎านบรรเทาสาธารณภัย 
๙. แก๎ไขปัญหาโรคติดตํอ เชํน ไข๎เลือดออกลดลง 
๑๐. มีการก าจัดขยะในต าบลอยํางทั่วถึง 
๑๑. ประชาชนได๎รับการสงํเสริมอาชีพ 
๑๒. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานตํางๆ ของอบต. 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของ อบต.ละลมใหมํพัฒนา ที่ผํานมาสามารถด าเนินการได๎ตามที่ประชาชนต๎องการ 

แตํก็มีบางโครงการกํอให๎เกิดผลกระทบตํอประชาชน เชํน 
 ๑. การกํอสร๎างถนนมีบางจุดที่ถนนเดิมต่ ากวําถนนที่สร๎างใหมํ ท าให๎เป็นทางตํางระดับการสัญจรไปมา

ไมํสะดวกเทําที่ควร หรือบางครั้งท าให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ 
 ๒.  การกํอสร๎างทางระบายน้ าท าให๎สามารถระบายน้ าได๎  แตํผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่

การเกษตรได๎รับความเสียหาย  เพาะปลูกไมํได๎  เป็นแหลํงสะสมเชื้อโรคตํางๆ หรือบางครั้งน้ าไหลทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน  

 ๓. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให๎การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด๎วย  สํงผลให๎เกิดเป็นชุมชนแออัด 
กํอให๎เกิดโรคระบาด เชํน  ไข๎เลือดออก  โรคมือ ท๎าว ปาก  เป็นต๎น 
  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย  เทําที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการท างานมีไมํเพียงพอและไมํทนัสมัย   
๓)  พื้นที่ต าบลละลมใหมํพัฒนายังต๎องได๎รับการพฒันาเป็นอยาํงมาก   
๔)  ประชาชนมีความต๎องการซึง่ความต๎องการดังกลาํวมีเป็นจ านวนมาก ไมํสอดคล๎องกับ

งบประมาณ  
๕)  ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอ านาจหนา๎ที่ของ อบต.ที่จะสามารถด าเนินการได๎  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู๎เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย  ท าให๎เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอยํางยิ่ง  
๒)   อบต.ละลมใหมํพัฒนา มีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาของ

ประชาชน   
๓)  อบต. สมารถด าเนนิการได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   

๒)  การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี คือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไมํควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมํอยูํในอ านาจหน๎าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด   

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต๎อง   
 ๓)  เจ๎าหน๎าที่ควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 

 
 ๔)  ควรสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง อบต.กับประชาชน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และลดความ

ขัดแย๎ง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปัญหา 
๑)  อบต.ไมํสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยได๎ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพฒันา   
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 

๒)  อบต.ไมํสามารถด าเนนิการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว๎ในข๎อบัญญัตงิบประมาณ
รายจําย  
   

อุปสรรค 
๑)  อบต.ละลมใหมํพัฒนา มีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาและความ

ต๎องการของประชาชนได๎ทั้งหมด  
๒)  อบต.ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแตํละด๎านบางรายการยังไมํเพียงพอและ

บางรายการมากเกินไป  ท าให๎ต๎องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจํายรายการใหมํ      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๒)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎
สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่
จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ    

๔)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด  
เชํน  การแก๎ไขปัญหาเร่ืองน้ า ไมํใชํแตํการกํอสร๎างถนนเพียงอยํางเดียว 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต๎อง   
๓)  เจ๎าหน๎าที่ควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 
๔)  ควรสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง อบต. กับประชาชน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และลด 

ความขัดแย๎ง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 
๑)  อบต.ละลมใหมํพัฒนาได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน๎อยกวําปีที่ผํานมา  ซึ่งไมํได๎รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว๎ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  
ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการโครงการได๎ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไมํเพียงพอตํอการด าเนินการ 
๓)  ประชาชนมีความต๎องการซึง่ความต๎องการดังกลาํวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหนา๎ที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎   

 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของ อบต. 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
๒)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎

สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
๓)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่

จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ดี   

๒)  อบต.ควรจัดประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเพิ่มมากข้ึน 
๓)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต๎อง  ในการบริการของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา ระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 วิสัยทัศน ์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ประเทศพฒันาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวาํ “มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” 
  ๑. ความมั่งคง 
      ๑.๑  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
      ๑.๒  ความมั่นคงทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล๎อมและการเมือง 
      ๑.๓  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
      ๑.๔  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกทีน่ าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็งครอบครัวมี
ความอบอุํน 
      ๑.๕  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่
มั่นคงพอเพียงตํอการด ารงชีวติ มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
  ๒.  ความมั่งค่ัง  
      ๒.๑  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํมประเทศ รายไดส๎ูงความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาน๎อยลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเทาํเทียมกันมากข้ึน 
      ๒.๒  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูงสามารถสร๎างรายได๎ทัง้จากภายในและภายนอก
ประเทศสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การ
ผลิต การค๎า การลงทนุ และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญใน ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค๎าอยํางมพีลัง 
      ๒.๓  ความสมบูรณ์ในทนุ ทีจ่ะสามารถสร๎างการพฒันาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทนุทางปญัญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปน็เครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทนุทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
  ๓.  ความย่ังยืน 
      ๓.๑  การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
      ๓.๒  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อประโยชน์สํวนรวม 
      ๓.๓  มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทกุภาคสํวนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

-๒๔- 
 
 
 



อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ : ร่วมมือกับขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่............. 
 ๑.  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุดยึด
เหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพื้นที่ และมีระดั บรายได๎ในกลุํม
ประเทศรายได๎สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 
 ๒.  ระบบเศรษฐกิจเป็น  Tranding Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอยํางมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ แขํงขัน
บนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียน เพื่อให๎ประเทศไทยเข๎าสูํการมีรายได๎สูง
ภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล๎วโดย 
  ๒.๑  ภาคเกษตร พัฒนามุํงสูํความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio-baases ที่ส าคัญ 
และผลิตภาพการผลิตสูง 
  ๒.๒  ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให๎เป็นฐานรายได๎
ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค๎า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชํน ศูนย์การผลิตรถยนต์และ
ช้ินสํวนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นสํวนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน 
ศูนยก์ลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต๎น 
  ๒.๓  ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสํงเสริมธุรกิจบริการอนาคตให๎เป็นฐาน
รายได๎ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให๎บริการของภูมิภาคอาเซียน เชํน ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพของ
ภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหํงการทํองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการ
ด๎านโลจิสติกส์ เป็นต๎น 
  ๒.๔  วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมเข๎มแข็ง เป็นฐานการผลิตและบริการที่
ส าคัญของประเทศ 
 ๓.  คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรํวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความ
พร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู๎คุณคําความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่ มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๔.  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข๎าถึง
ทรัพยากรการสร๎างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยํางทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกชํวงวั ยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูํดีมีสุข ไมํคอรัปชั่น 
 ๕.  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการปลํอยก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพื้นท่ีสีเขียวใหญํขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 ๖.  การบริหารภาครัฐ โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมและประชาชนมีสํวนรํวม มีการ
กระจายอ านาจและแบํงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาคและท๎องถิ่น 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ๑)  การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
๓)  การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
๔)  การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
๕)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ 
๖)  การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 

-๒๕- 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ๗)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทาง
ทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
๘)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมาก
ขึ้น 

๒. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน 

๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น 
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิต
การเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร 
พัฒนาสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และสํงเสริมเกษตรกรรายยํอย
ให๎ปรับไปสูํรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนา
อุตสาหกรรมสํงออกที่มีศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ 
และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
๓)  พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสํงเสริมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากล ยกระดับ
ศักยภาพของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
๔)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขายแดน 
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความ
เจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 
๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
๖)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคแบะนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง
ด๎านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริมบทบาทการเป็น
ผู๎ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศ
ไทยกับกลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจตํางๆ  เพิ่มบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การ
ระหวํางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิด
การค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชน
ไทย 

-๒๖- 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคน 

๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแตํในครรภ์และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต 
๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎ มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง 
๓)  การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
๔)  การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน 

๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม 

๑)  การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
๒)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓)  การสรํงสภาพแวดล๎อมแบะนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔)  การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ 
เข๎มแข็งของชุมชน 
๕)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

๑)  การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรฯการ 
๓)  การพัฒนาและใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
๔)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๕)  การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖)  การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด๎ านการปรับ
สมดุ ลและพัฒนาระบบกา ร
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
๒)  การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
๓)  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่
เหมาะสม 
๔)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
๕)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
๖)  การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๗)  การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจนทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงาน
ภาครัฐและบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 ๑.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  อยํางตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
 ๒.  คนไทยให๎เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการได๎แกํ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน มี
ทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร๎างสรรค์มีความเคารพในความแตกตําง และมีจุดยืนทางจริยธรรม 
 ๓.  ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรํวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รํวมคิด รํวมท า รํวมรับผิดชอบ 
และรํวมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
๔.  มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวํางหนํวยงานท่ียึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก 

 ๕.  ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตํางๆ ให๎เอื้อตํอการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับ 
 เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒ 

๑.  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
 ๑)  คําดัชนีการพัฒนามนุษย์ไมํต่ ากวํา ๐.๘ คะแนน 
 ๒)  IQ  เฉลี่ยไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน  ๑๐๐ 
 ๓)  ร๎อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๔)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชาไมํต่ ากวํา ๕๐๐ 
 ๕)  สัดสํวนของผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
๒.  สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลงโดย 
 ๑)  รายได๎เฉลี่ยตํอหัวของกลุํมประชากรร๎อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได๎ต่ าสุดเพิ่มขึ้นไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๕/ปี 
 ๒)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุํมประชากรร๎อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได๎ต่ าสุดเพิ่มขึ้น 
 ๓)  สัดสํวนประชากรท่ีอยูํใต๎เส๎นความยากจนลดลงเหลือร๎อยละ ๗.๔ 
๓.  มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
 ๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕ โดยมีรายได๎ตํอหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
 ๒)  มีอันดับความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงประเมินโดย IMD ให๎อยูํในกลุํม ๑ ใน ๒๕ ของ

ประเทศแรก มีรายได๎จากการทํองเท่ียวไมํต่ ากวํา ๓ ล๎านล๎านบาท 
 ๓)  เกษตรกรมีรายได๎เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทตํอครัวเรือน 
 ๔)  พื้นท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไรํ 
๔.  รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคง

อาหาร พลังงาน และน้ าโดย 
 ๑)  เพิ่มพื้นท่ีปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ 
 ๒)  พื้นท่ีปุาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล๎านไรํ 
 ๓)  การปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสํง ลดลงไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๗ 
๕.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ

นานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
 ๑)  ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
 ๒)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกํอการร๎านต่ ากวําอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการ

โจมตีด๎านไซเบอร์ไมํต่ ากวําอันดับท่ี ๑๐ ของโลก 
๖.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน โดย 
 ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให๎บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศอยูํ

ในอันดับสองของอาเซียน 
 ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให๎อยูํสูงกวําร๎อยละ ๕๐  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุํมวัยให๎มีทักษะและความรู๎ความสามารถ 
  ๑.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  ๑.๓  การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสํงเสริมให๎คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
  ๑.๔  การเสริมสร๎างความอยูํดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะคนให๎มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
๑.๕  การหลํอหลอมคนไทยให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสํงเสริมให๎ภาค   
       ธุรกิจเพื่อสังคม 

  ๑.๖  การสร๎างสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่ าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑  การให๎ความชํวยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต๎มตํอแกํกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่ าสุด 
  ๒.๒  การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรายได๎ให๎ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ๎มครองทางสังคม
และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุํมเปูาหมายได๎ 
  ๒.๓  การเสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานราก 
  ๒.๔  การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ตํอกลุํมคนที่มีรายได๎น๎อย
ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  ๒.๕  การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาพ 
  ๒.๖  การกระจายการให๎บริการภาครัฐท้ังด๎านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร๎างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ
ในภูมิภาคให๎มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให๎มีการกระจายตัวอยํางเป็น
ธรรม ตลอดจนการสร๎างปัจจัยแวดล๎อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
  ๒.๗  สํงเสริมความเทําเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท๎องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม 
  ๓.๒  การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๔.๒  การบริหารจัดการน้ าเพื่อให๎เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๔.๓  แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม 
  ๔.๔  สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  ๔.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๔.๖  สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๗  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 
  ๔.๘  การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  รักษาความมั่นคงภายใน 
  ๕.๒  พัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
  ๕.๓  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกํอการร๎าย 
  ๕.๔  การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
  ๕.๕  การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๕.๖  การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  ๕.๗  การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให๎มีความโปรํงใส
ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา 
  ๖.๒  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริหารสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานสากล 
  ๖.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๖.๕  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับ
สากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางพัฒนา 
  ๗.๑  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมขนสํง 
  ๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง 
  ๗.๓  การพัฒนาระบบดลจิสติกส์ 
  ๗.๔  การพัฒนาด๎านพลังงาน 
  ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๗.๖  การพัฒนาสาธารณูปการด๎านน้ าประปา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘ . ๑   เ รํ ง สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ เ กิ ด สั ง ค ม น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ง า น วิ จั ย สูํ ก า ร ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น์ 
  ๘.๒  พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑  การพัฒนาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ) 
         ๑)  เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
         ๒)  อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพิ่มสูง 
         ๓)  ทํองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพิ่มสูง 
         ๔)  น้ าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         ๕)  ปุาไม๎ ฟื้นฟูปุาไม๎ให๎อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต๎นน้ า 
  ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
         จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนย์กลางการค๎าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 
  ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิ 

 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  การต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑๐.๑  เรํงพัฒนาการเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภาคใต๎ความรํวมมือระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  ๑๐.๒  การพัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๑๐.๓  การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิตการค๎า/การ
บริการ ของผู๎ประกอบการไทยสร๎างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสูํการเป็นชาติ
การค๎า ( Trading Nation) 
  ๑๐.๔  มุํงเปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  ๑๐.๕  การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  ๑๐.๖  บูรณาการความรํวมมือของหนํวยงานตํางๆ ภายในประเทศและภารกิจด๎านการตํางประเทศ 
  ๑๐.๗  การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศระหวํางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค์เพื่อเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวํางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหวํางไทยและมหาอ านาจตํางๆ ทั้งใน
ระดับโลกและภูมิภาค 
  ๑๐.๘  สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค: 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

..................................................................... 
สรุปสาระส าคญั 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดนิ (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑  และมาตรา ๕๓/๒  บัญญัติ
ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
(สศช.) จึงได๎จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น 
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
 ๑.  แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํกับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์
รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ของประชาขน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให๎สังคมสมานฉันท์  และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
  ๑.๒  หลักการมุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตํางๆ  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน 
เพื่อสร๎างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล๎องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
         ๑)  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน 
         ๒)  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
 ๒.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญตํอการ
พัฒนาประเทศเป็นผลให๎จ าเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑  พัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตํางๆ ของประเทศให๎เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
         ๒.๑.๑  พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชํน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มกดาหาร-แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่ อรัญประเทศ-
สระแก๎ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
        ๒.๑.๒  พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ (North South Economic Corridor) 
ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ของแกํน-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒  พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวํางประเทศโดยเน๎นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  ๒.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันเชิง
พื้นที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงขํายการคมนาคม
บริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 
  ๒.๔  สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให๎ยั่งยืน 
ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรมและการจัดการให๎มีการจัดการใช๎
ประโยชน์ท่ีดินอยํางมีประสิทธิภาพ 

๓.  ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑)  เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยวการตั้งองค์กรรํวมภาครัฐและเอกชน
ระดับพื้นท่ีเพื่อสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎า การลงทุนและสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
  ๒)  สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู๎ เทําทันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
  ๓)  สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารแก๎ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออกมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอํุน 
  ๔)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม๎ให๎ได๎ ๑๕.๙ ล๎าน
ไรํ หรือร๎อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปูองกันการรุกพื้นท่ีชํุมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจาย
ดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๑ ประกอบด๎วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุํงเน๎นการพัฒนา
ระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพิ่มและพัฒนาเส๎นทาง 
 ๓.๓  โครงการที่ส าคัญ  (Flagship Project)   
  ๑)  โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทํุงกุลาร๎องให๎เพื่อการสํงออก 

 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
  ๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสํูอินโดจีน 
  ๓)  โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
  ๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  ๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
  ๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข๎มแข็ง 
  ๗)  โครงการฟื้นฟูลํุมน้ าชีตอนบนและลุํมน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 
๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)   
 ๑.  เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทํองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
 ๔.  เป็นประตูสํูอีสาน และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยธรรมขอม และการค๎าชายแดน 
พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  สํงเสริมการผลิตและแปรรูปข๎าวหอมมะลิ 
 ๒.  สํงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓.  สํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔.  สํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  สํงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖.  สํงเสริมการทํองเท่ียวให๎ได๎รับความนิยม และบริหารจัดการให๎มีศักยภาพ 
 ๗.  สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และค๎าขายชายแดน 
เป้าประสงค์รวม  (Obgective) 
 ๑.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัดการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 ๒.  รายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
 ๓.  รายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
 ๔.  มูลคําการสํงออกสินค๎าชายแดนเพิ่มขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics Lssues) 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  การสํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และการค๎าชายแดน 
กลยุทธ์  (Strategy) 
 ๑.  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
  ๑.๑  พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
  ๑.๒  สํงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค๎าในภูมิภาค 
  ๑.๓  สํงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให๎เหมาะสม 
  ๑.๔  ยกระดับสินค๎าเกษตรเข๎าสูํระบบมาตรฐาน 
  ๑.๕  สํงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๖  สํงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
  ๑.๗  สํงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
  ๑.๘  สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมการผลิตและจ าหนําย 
  ๑.๙  ยกระดับความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดสินค๎าการเกษตร 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  ๒.๑  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ๒.๒  พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว 
  ๒.๓  พัฒนาสินค๎าและบริหารทางการทํองเที่ยว 
  ๒.๔  พัฒนาบุคลากรทางการทํองเที่ยว 
  ๒.๕  สร๎างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยว 
  ๒.๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการการทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน 
  ๒.๗  เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให๎มีคุณภาพ 
  ๒.๘  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๒.๙  สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  การสํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และการค๎าชายแดน 
  ๓.๑  สํงเสริมและพัฒนาการค๎าชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
  ๓.๒  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 ๓.  เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล๎อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความมั่นคง เพื่อปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
วิสัยทัศน์   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
 ๓.  เพื่อเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูองสถาบันหลักของขาติ 
 ๕.  เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 



-๓๔- 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ๑)  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
        ๑.๑  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  ๑)  ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพื่อแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบ 
  ๒)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 
  ๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให๎เข๎าใจเรื่องการใช๎น้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎คุ๎มคํา 
        ๑.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ๑)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมาให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒)  พัฒนาและเตรียมบุคคลด๎านการศึกษา ครู นักเรียน ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  ๓)  สนับสนุนให๎มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือ
ของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
  ๔)  สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  ๕)  สํงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ๑.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  ๑)  พัฒนา ปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได๎เพิ่มผลผลิต สํงเสริมให๎เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม โดยรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๒)  ลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลคําผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ พัฒนาสินค๎า OTOP  ให๎
มีมาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓)  สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายผู๎น าด๎านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
๔)  สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรอยํางมีคุณภาพน าเครื่องจักร  

และเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าและปริมาณสินค๎าคุณภาพในท๎องถิ่น สํงเสริมการกระจายสินค๎าไปสูํท้ังภาย ในและ
ตํางประเทศโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  สํงเสริมประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจ าหนํายและเพื่อ 
การอนุรักษ์ โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
       ๑.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  ๑)  สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็งเพื่อเป็นผู๎น าการพัฒนาชุมชน
และท๎องถิ่นที่มีคุณภาพ 
  ๒)  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
  ๓)  สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ประชาชน และ
ค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๔)  สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 



-๓๕- 
  ๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับเพื่อปูองกันและให๎มีการ
ปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๖)  ด าเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต๎องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการแก๎ไขความเดือดร๎อนของประชาชน 
  ๗)  สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม รวมทั้งจัดสร๎างหอ
เกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู๎มีคุณูปการ และสร๎างช่ือเสียงให๎แกํจังหวัดนครราชสีมา 
       ๑.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อส
ม.)  
  ๒)  สํงเสริมและสนับสนุนให๎การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให๎
ประชาชนได๎รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและหนํวยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง 
  ๓)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด๎านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
       ๑.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นและความ
ต๎องการของประชาขนในการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง 
  ๒)  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 
  ๓)  ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๔)  ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค และสํงเสริมให๎ประชาชน
เข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางคุ๎มคํา 
  ๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสํง เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการ
ให๎บริการแกํประชาชน 
       ๑.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  ๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจการด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจการการทํองเที่ยว 
  ๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งกิจการด๎านการทํองเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความสะดวกตํางๆ  โดยรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด หนํวยงานและสํวนราชการ ตลอดจนองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข๎อง 
  ๓)  สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว และสร๎างเครือขําย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและบริการ  โดยการจับคูํธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค๎าและขยายตลอดสินค๎าท้ังภายในประเทศและตํางประเทศ 
  ๔)  สํงเสริมและสนับสนุนกิจการลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ  รวมถึงการสร๎างความ
เป็นเลิศทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
       ๑.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให๎รองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน๎าท่ี ตามที่กฎหมายก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



-๓๖- 
รวมถึงการสร๎างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู๎และ ทัศนคติในด๎านตํางๆ กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศตํางๆ ในโลก 
  ๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให๎บริการกับประชาชนให๎สะดวก รวดเร็ว 
แมํนย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู๎รับบริการเป็นส าคัญ 
  ๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ให๎ได๎รับการศึกษา อบรมการท า
วิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการสื่อสารและรํวมมือ
กับประชาคมอาเซียน 
  ๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  รํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารและอ านวยการ แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเปิดโอกาสให๎ประชาชน
ได๎เข๎ามีสํวนรํวม 
  ๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      ๑.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑)  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ 
  ๒)  สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎องในการ
เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
  ๓)  สํงเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีส าคัญ เพื่อสร๎างความอุํนใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้และอบรมฟื้นฟูต ารวจบ๎าน และอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
อาสาสมัครอื่นๆ เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูํบ๎าน 
  ๕)  สํงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
  ๖)  สํงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง  การแก๎ไขปัญหาจราจร เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยแกํผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 
  ๗)  สํงเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช๎ถนน 
       ๑.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลอง และปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 
  ๒)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์
สร๎างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่นทุกระดับ 
  ๓)  สํงเสริม  สนับสนุนและสร๎างความรํวมมือกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการ
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 
 
สรุป  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการเกษตร 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 
 ๖.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
 ๗.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 ๘.  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 ๙.  ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๐.  ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
๒)  ยุทธศาสตร์การสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
๓)  ยุทธศาสตร์การสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัด อ าเภอ  
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑)  การได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกปลอดภัยได๎มาตรฐานและทั่วถึง 
๒)  ประชาชนมีความรู๎มีรายได๎เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได๎ 
๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได๎รับสวัสดิการอยํางทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๔)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล๎อม บ๎านเรือนและชุมชนนําอยูํ 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
๖)  การสํงเสริมการมีสํวนรํวมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 
๑)  ประชาชนพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนน ไฟฟูา ประปา  และการบริการสาธารณะด๎าน

โครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๒)  ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานสํงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชด าริร๎อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๓)  ประชาชนพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตรและปศุสัตว์ร๎อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๔)  ประชาชนได๎รับการแก๎ไขปัญหา ด๎านการศึกษา ด๎านการสวัสดิการสังคม ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด๎านสาธารณสุข ด๎านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น และมีความพึงพอใจร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

๕)  องค์การบริหารสํวนต าบลพลับพลสามารถแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพิ่มมากขึ้น  

๖)  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ร๎อยละ ๗๐ ขึ้น 

๗)  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด๎านบริการประชาชนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 

“ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
 



-๓๘- 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑)  เพื่อกํอสร๎างและซํอมบ ารุงโครงสร๎างพื้นฐานในเขตองค์การบรหิารสํวนต าบลใหม๎ีความสะดวก ความปลอดภัย ใน

ด๎านการคมนาคมขนสํงที่ได๎มาตรฐาน  และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตรด์๎านอื่น ๆ ให๎ประสบความส าเร็จ   
๒)  เพื่อสนับสนุนเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และท๎องถิ่น  สํงเสริม

สนับสนุนด๎านการทํองเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร๎างความเขม๎แข็งภาคการเกษตรอยํางยั่งยืน 
๓)  เพื่อเสรมิสร๎างสังคมให๎มคีุณภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ า สร๎างความเป็นธรรม อนุรกัษ์ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นและประชาชนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๔)  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 
๕)  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครฐัตามยุทธศาสตร์

การบริหารราชการให๎เป็นไปตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ด ี
๖)  เพื่อสํงเสริมสนบัสนุนประชาชนจากทุกภาคสํวนให๎มสีํวนรํวมตามระบอบประชาธิปไตยปฏิบตัิงานหรือด าเนินการ

ตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑.๑)  การกํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ตํอเติม/ ซํอมแซม/เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบก ทางน้ า เส๎นทาง
ขนสํงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ทํอระบายน้ า สะพาน ในท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ กํอสรา๎ง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ กํอสรา๎ง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม  ประปาสํวนภูมภิาคและประปาหมูบํ๎าน 
๑.๔)  การกํอสร๎าง/ จดัหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม การบริการสาธารณะโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ 
๒.๑)  เสริมสร๎างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าร ิ และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.๒)  สํงเสรมิการทํองเที่ยวเชิงเกษตร/ สํงเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินคา๎และผลติภณัฑ์ชุมชน 
๒.๓)  สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการเกษตรและปศุสตัว ์
๓.๑)  สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการศกึษา   
๓.๒)  สนับสนุนด๎านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพฒันาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู๎สงูอายุ  ผู๎

พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎ตดิเช้ือ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสํงเสรมิพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนสํงเสริมด๎านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบตัิเหตจุราจรทางบก/ทางน้ า 
๓.๕)  การสาธารณสุขด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคมุปูองกันโรคตดิตํอ/โรคระบาดและโรคไมํ

ติดตํอ  
๓.๖)  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสํวน 
๔.๑)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 
๔.๒)  การจดัการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลํงน้ า  และสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน       
๕.๑)  สํงเสรมิศักยภาพของท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  ตามหลักการบรหิารกิจการบา๎นเมืองท่ีด ี
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบคุลากรให๎มคีวามเหมาะสมสอดคลอ๎งกับการปฏิบัติงาน 
๖.๑)  สํงเสรมิประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 
เพื่อให๎บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา คือ “เป็นต าบลเข๎มแข็ง สิ่งแวดลอ๎มดี คน
มีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
๒)  ยุทธศาสตร์การสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
๓)  ยุทธศาสตร์การสร๎างสังคมใหม๎ีคุณภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความ สมดลุอยํางยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ   
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ อบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุํม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 
๑. ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

๒. ด๎านการสร๎าง
ความสมารถในการ
แขํงขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

๓. การสํงเสริมและ
พัฒนาการค๎าการ
ลงทุน และการคา๎
ชายแดน 

๑. การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

๖. ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

๒. การสร๎าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทํองเที่ยว 
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญัหาความ
ยากจน 

๒. ด๎านการสร๎าง
ความสมารถในการ
แขํงขัน 

๓. การสร๎างความ
เข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แขํงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

๑. การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

๑.การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าร ิ
๓. ด๎านการ
พัฒนาการเกษตร 

๓. การสร๎างสังคมให๎
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยํางทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยํางมี
ความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
คน 
๔. ด๎านการสร๎าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม 

๑. การเสรมิสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
๒. การสร๎างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

- ๒. ยกระดับสังคมให๎
เป็นเมืองนําอยู ํ
๔. การเสรมิสร๎าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๒. ด๎านการพัฒนา
การศึกษา 
๔. ด๎านการพัฒนา
สังคม 
๕. ด๎านการพัฒนา
สาธารณสุข 
๗. ด๎านการพัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 
๙. ด๎านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 



-๔๐- 
ยุทธศาสตร์ อบต.ละ

ลมใหมํพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุํม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 
๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมให๎
เกิดความสมดลุ
อยํางยั่งยืน 

๕. ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

๔. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน 

- 
 

๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความสมบรูณ์อยําง
ยั่งยืน 

๑๐. ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี

๖. ด๎านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖. การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 
 

๕. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๘. ด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี

๖. การสํงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

๑. ด๎านความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - 
 

๔. การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๘. ด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองท่ีดี 

 

๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ได๎ประสานแผนชุมชนและประชาคมหมูํบ๎าน เพื่อจดัท าแผนพัฒนาสามปีโดย
มีการวิเคราะห์ปญัหา ความต๎องการ  ๖  ด๎าน  ได๎แก ํ

๑.  ด๎านโครงสรา๎งพื้นฐาน     
๒.  ด๎านเศรษฐกิจ 
๓.  ด๎านสังคม      
 ๓.๑  การศึกษา 
 ๓.๒  การสาธารณสุข 
 ๓.๓  การสํงเสริมสวัสดิการและนนัทนาการ 
 ๓.๔  การสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
๔.  ด๎านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๕.  ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๕.๑  การมีสํวนรํวมของประชาชน 
 ๕.๒  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปญัหาด๎านความมั่นคงและความสงบ 
 ๕.๓  การบริการประชาชน 
๖.  ด๎านอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ในปีที่ผํานมาได๎มีการพัฒนาและชํวยแก๎ปัญหา
ความต๎องการและบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานได๎ในระดับหนึ่ง อาทิ การแก๎ไขปัญหาด๎านการ
คมนาคม ด๎านแหลํงน้ าอุปโภคบริโภค ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต๎น แตํเนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลละลม
ใหมํพัฒนามีข๎อจ ากัดในด๎านงบประมาณและพื้นท่ีต าบลละลมใหมํพัฒนาก็มีพ้ืนท่ีกว๎างใหญํ จึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาตํางๆ ให๎หมด
ไปได๎เพราะต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก จึงไมํสามารถที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาได๎ทั้งหมด จึงได๎มีการน าโครงการใน
แผนพัฒนาท่ียังไมํได๎ด าเนินการและจากการจัดประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได๎น ามา
บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาและด าเนินการแก๎ไขตามแผนพัฒนาในปีตํอๆ ไป 

๒)  ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหาด๎านเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับประเทศและรัฐบาลก็พยายามแก๎ไขปัญหามาโดยตลอด ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ าตํอเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ภาคอุตสาหกรรมขาดเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาการวํางงานตกงานเพิ่มมากขึ้น 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนาได๎มีการสํงเสริมด๎านเศรษฐกิจโดยการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ สนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ 
สนับสนุนด๎านการเกษตร ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง  ตํอไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจของต าบลละลมใหมํพัฒนาในทุก
รูปแบบเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนตํอไป 
 ๓) ด้านสังคม 
  ปัญหาด๎านสังคมในปัจจุบันจะเป็นปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด ปัญหาด๎านการศึกษา ปัญหาด๎านการ
สาธารณสุข ที่ไมํเพียงพอทั่วถึง ปัญหาด๎านคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเช้ือ HIV เป็นต๎น  
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนาได๎มีการด าเนินการตามโครงการตํางๆ ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนา อาทิ การสํงเสริม
สนบัสนุนด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเช้ือ HIV การสนับสนุนด๎านการกีฬา  การสนับสนุนด๎านการสาธารณสุขการควยคุมโรคและปูองกันโรค
ระบาดตํางๆ  ด๎านสาธารณภัย ตลอดจนการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด  เพื่อให๎ประชาชนในต าบลละ
ลมใหมํพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๔)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เนื่องมาจากประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจขาดจิตส านึก 
และยังไมํตระหนักถึงปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมเทําที่ควร มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางไมํจ ากัด ขาดการบ ารุงรักษา ท าให๎เกิด
มลพิษตํางๆเพิ่มมากขึ้น  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนาจึงได๎มีการด าเนินการแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม อาทิ การก าจัดขยะ การขุดลอกคลองธรรมชาติ การก าจัดวัชพืชตํางๆ ซึ่งก็สามารถด าเนินการแก๎ไขปัญหาได๎ในระดับ
หนึ่ง 

๕)  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา ได๎มีการด าเนินการบริหาราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
โดยการสํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุกๆ ด๎าน  มีการพัฒนาบุคลากรให๎ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการสํงบุคลาการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมตํางๆ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือตํางๆ ท่ีทันสมัย เพื่อให๎สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให๎มีประสิทธิภาพ
และการบริการประชาชนด๎วยความสะดวกรวดเร็ว มีการสํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชน โดยการจัดเวที
ประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต๎องการ  การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให๎ประชาชนได๎รับทราบตามหลักธรร
มาภิบาลด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  เป็นต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 
๖)  ด้านอื่นๆ  

  องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนาได๎มีการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจัดหวัด อ าเภอ โดยการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ  เป็นต๎น   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา โดยการวิเคราะห์ใช๎หลัก  SWOT  ดังนี ้

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมสีํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งในด๎านโครงสรา๎ง 

พื้นฐาน  และคุณภาพชีวิต 
-  ชุมชนเข๎มแข็ง 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๖  แหํง,  เอกชน  ๒  แหํง  สามารถรองรับการเรียนของ 

เด็กนักเรยีนได๎อยํางเพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  ๒  แหํง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได ๎

อยํางเพียงพอ 
-  ผู๎น าชุมชนสมานสามัคคไีมํมีปญัหาในด๎านการรํวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารสํวนต าบลที่มศีักยภาพเพียงพอท่ีรองรับบริการสาธารณะ  และแก๎ไข 

ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน  
-  มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับสวํนราชการในพ้ืนท่ี 
-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการวํางานในเขตพื้นท่ี 

 ๒)  จุดอํอน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

          -  ขาดระบบการจดัการด๎านผังเมอืง  การก าหนดเขตในการกํอสร๎างอาคาร 
-  เกษตรกรท าการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํน๎อย 
-  เด็กและเยาวชนบางสํวนมีพฤตกิรรมไมํศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้น 

          -  ผู๎ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
          -  ความแตกตํางระหวํางสังคมของบุตรตํางจากสังคมพํอแม ํ
  -  ด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ไมํได๎รับการดูแลอยํางจริงจัง 
  -  ปัญหาด๎านสังคมเพิ่มมากข้ึน  เชํน  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนสํวนใหญํยังขาดความสนใจในการรวมกลุมํเพื่อประกอบอาชีพ 

๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนบัสนุนงบประมาณให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          -  มีเส๎นทางคมนาคมสายหลักเช่ือม  จ านวน  ๒  สาย 
  -  มีพื้นท่ีท าการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได ๎

๔)  ข๎อจ ากัด  (T : Threat) 
          -  พื้นที่ต าบลละลมใหมํพัฒนามีพืน้ท่ีขนาดใหญํ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลไมํเพียงพอ
กับความต๎องการของประชาชน 

-  กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

   ๑.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 

ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต๎องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร๎าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร๎าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ทํองเที่ยว  การเกษตร  
เพื่อบรรเทาปญัหาความ
ยากจน 

๑.๑ เส๎นทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ราง/ทํอระบาย
น้ า 
 
๑.๓  แหลํงน้ าและ
น้ าประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 
 
๑.๔  ไฟฟูา 
 
 
 
 
๒.๑ เศรษฐกิจ /
อาชีพ 
 
 
 
 
 
๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว ์
 

พื้นที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลละลมใหมํ
พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีกว๎าง 
งบประมาณในการ
กํอสร๎างเส๎นทาง
คมนาคมยังไมํ
เพียงพอ 
ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไมํ
เพียงพอ  
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 
ไฟฟูาสํองสวํางทาง
และที่สาธารณะยังไมํ
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได๎
ทั้งหมด 
งบประมาณในการ
สนับสนุนสํงเสริมกลุํม
อาชีพตํางๆ ไมํ
เพียงพอ ต๎นทุนการ
ผลิตสูง ไมมํีตลาด
รองรับสินค๎า 
 
ขาดแคลนน้ าในการ
ท าการเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ า ต๎นทุน
สูง 
 

พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 
 
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 
 
 
กลุํมอาชีพตํางๆ ใน
พื้นที่ อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 
 
 
 
 
ประชาชนท่ีมีอาชีพท า
การเกษตรและปศุสตัว์
ในพื้นที่ อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 

มีเส๎นทางคมนาคม
ขนสํงที่สะดวกได๎
มาตรฐานและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
 
 
 
มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได๎
สะดวก 
ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
มาตรฐานมากขึ้น 
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ๎
สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
อาชีพให๎สามารถอยุํร
อดและยั่งยืน 
 
 
 
 
มีแหลํงน้ าเพียงพอใน
การท าการเกษตรและ
ปศุสัตว์ พืชผลทาง
การเกษตรราคาสูง 
ต๎นทุนในการผลิตต่ า 
 



-๔๔- 
ดาน ขอบขายและ ปริมาณ

ของปัญหา/ความ
ต๎องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. เสริมสร๎าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การทํองเท่ียว  
การเกษตร  เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 
 
๓. สรา๎งสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาํง
ทั่วถึงและอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว์ 
 
 
 
 
๓.๑ การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 
 
 
 
๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ติดเชื้อ 
HIV และเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสนับสนุน
สํงเสริมด๎านการกีฬา
และนันทนาการ 
 
๓.๔ การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก/
ทางน้ า 
๓.๕ การสาธารณสุข
ด๎านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  การควบคุม
ปูองกันโรคติดตํอ/โรค
ระบาดและโรคไมํติดตํอ 
 

- การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมํได๎รับ
การศึกษาตํอในระดับท่ี
สูงกวําขั้นพื้นฐาน 
 
- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 
 
 
- เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํ
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 
- ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส
ไมํได๎รับความชํวยเหลือ
ในด ารงชีวิตท่ีเพียงพอ 
- เยาวชนและวัยรุํนติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล๎า สาเสพติด และ
ท๎องกํอนวัยอันสมควร   
- ขาดแคลนอุปกรณ์
กีฬาและเครื่องออก
ก าลังกาย    
 
 
 
- เกิดอัคคีภัยและน้ า
ทํวมในพื้นท่ี และภัย
แล๎ง เป็นบางครั้ง 
- เส๎นทางคมนาคมไมํ
สะดวกการสัญจร
ล าบากท าให๎เกิด
อุบัติเหตุ 
 

- สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลละลมใหมํ
พัฒนา 
 
 
 
- ประชาชนในต าบล
ละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
- ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  
- ผู๎พิการผู๎ด๎อยโอกาส
ในเขต อบต. 
- เยาวชและวัยรุํนใน
เขต อบต. 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ลานกีฬาในเขต
พื้นที่ อบต. 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
- เส๎นทางคมนาคมใน
เขตพื้นท่ี อบต. 
 

- มีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ได๎รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลําเรียน 
 
- ประชาชนให๎
ความส าคัญศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญหา
ท๎องถิ่น ชํวยกันสืบสาน
ให๎คงอยูํตลอดไป 
- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ด ี
- ผู๎พิการและผู๎พิการ
ได๎รับความชํวยเหลือ
ในการด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 
- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ด ี
 
 
 
- มีอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย
เพียงพอในการออก
ก าลังกาย  
- ขจัดปัญหาอัคคีภยั 
และภยัธรรมชาติ 
ปัญหาภัยแล๎งอยําง
ทันทํวงที 
- เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวกและได๎
มาตรฐาน 



-๔๕- 
ดาน ขอบขายและ ปริมาณ

ของปัญหา/ความต๎องการ 
สาเหตุของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/ 

กลุํมเปูาหมาย 
ความคาดหวังและ แนว

โนมอนาคต 
๓. สร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอยํางทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข (ตํอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความ
สมดุลอยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ๎านเมืองท่ี
ดี 
๖. การสํงเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

๓.๖ การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดโดย
การบูรณาการจากทุก
ภาคสํวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ การก าจัดขยะมูล
ฝอย 
 
 
 
๔.๒ การจัดการ  การ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหลํงน้ า  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน   
๕.๑ สํงเสริมศักยภาพ
ของท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  
ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี    
๕.๒ การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ให๎มีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับการ
ปฏิบัติงาน 
๖.๑ สํงเสริมประชาธิปไตย
และการมีสํวนรวํมของภาค
ประชาชน 
๖.๒ สํงเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาจังหวัด  อ าเภอ 

- มีการระบาดของโรค
อุบัติใหมํ โรคระบาด 
โรคติดตํอ 
- ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มท่ี
เพิ่มขึ้น เชํน เชํน 
เบาหวาน  ความดัน 
- ประชาชนไมํให๎ความ
รํวมมือในการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
- ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนไมํคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
- พื้นท่ีสาธารณะถูกบุกรุก 
แหลํงน้ าไมํได๎รับการดูแล
รักษา ปูาไม๎ถูกท าลาย 
 
- งบประมาณไมํเพียงพอ 
 
 
 
 
 
- ประชาชนขาดการมี
สํวนรํวม 
- งบประมาณไมํเพียงพอ 
 
 

- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
 
- ประชาชนกลุํมเสี่ยงใน
เขต อบต. 
 
 
 
- ประชาชนกลุํมเสี่ยงใน
เขต อบต. 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
 
 
- ในเขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
 
 
- อบต.ละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
- เขตพื้นท่ี อบต. 
 
 
- สํวนราชการในเขต 
อบต. และอ าเภอ 

  - ในพื้นท่ีไมํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติใหมํ  
และโรคระบาด  
โรคติดตํอ 
 
 
 
 
 
- ต๎องการให๎พื้นท่ีในเขต 
อบต.เป็นพื้นท่ีสีเขียว
ปลอดยาเสพติด 
 
- ปริมาณขยะถูกก าจัดให๎
หมดด๎วยวิธีการท่ีถูกต๎อง
และประชาชนคัดแยก
ขยะกํอนท้ิง 
- ประชาชนให๎
ความส าคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อมและไมํ
บุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มีงบประมาณท่ีเพียงพอ
ในการบริหารจัดการด๎าน
ตํางๆ เหมาะสม
สอดคล๎องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
- ต๎องการให๎ประชาชนทุก
หมูํบ๎านในเขตพ้ืนท่ี อบต.
มีสํวนรํวมมากขึ้น 
- มีงบประมาณท่ีเพียงพอ
ในการสนับสนุนสํวน
ราชการเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๖- 

  ๒.  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  ดังนี้ 
๑.  ด๎านโครงสรา๎งพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑)  การกํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ตํอเติม/ ซํอมแซม/เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบก  
ทางน้ า เส๎นทางขนสํงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ทํอระบายน้ า สะพาน ในท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ กํอสรา๎ง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ กํอสรา๎ง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม  ประปาสํวนภูมภิาคและประปาหมูบํ๎าน 
๑.๔)  การกํอสร๎าง/ จดัหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม การบริการสาธารณะโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ 

๒.  ด๎านความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑)  เสริมสร๎างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าร ิ และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.๒)  สํงเสรมิการทํองเที่ยวเชิงเกษตร/ สํงเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินคา๎และผลติภณัฑ์ชุมชน 
๒.๓)  สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการเกษตรและปศุสตัว ์

๓.  ด๎านสังคมให๎มีคณุภาพชีวิตที่ดอียํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑)  สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการศกึษา   
๓.๒)  สนับสนุนด๎านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพฒันาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   

ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  และผูต๎ิดเชื้อ  HIV  เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสํงเสริมพฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนสํงเสริมด๎านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบตัิเหตจุราจรทางบก/ทางน้ า 
๓.๕)  การสาธารณสุขด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคมุปูองกันโรคตดิตํอ/โรคระบาด 

และโรคไมํติดตํอ  
๓.๖)  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสํวน 

4.  ด๎านการอนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 
๔.๒)  การจดัการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลํงน้ า  และสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน       

๕.  ด๎านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑)  สํงเสรมิศักยภาพของท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  ตามหลักการบรหิารกิจการบา๎นเมืองท่ีด ี
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบคุลากรให๎มคีวามเหมาะสมสอดคลอ๎งกับการปฏิบัติงาน 

๖.  ด๎านการสํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนบัสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑)  สํงเสรมิประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

๑. ยุทธศาสตร์ด๎านความ
มั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคน 

๔. ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างโอกาสความเสมอภาค
และเทําเทียมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด๎านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

๑. การ
เสริมสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

๒. การสร๎าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล่ าใน
สังคม 
 

๖. การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐและ
ธรรมาภิ
บาลใน
สังคมไทย 
 

๗. การ
พัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 
 

๘.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
 

๙. การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

๑๐. การ
ตํางประเทศ  
ประเทศเพื่อน
บ๎าน และ
ภูมิภาค 
 

๓. การสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขํ งขั น
ได๎อยํางย่ังยืน 

 

๔. การ
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อการ
พัฒนาอยาํง
ยั่งยืน 

๕. ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
กลุํมจังหวัด 

๑. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป 
 

๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 

๓. การสํงเสริมและพัฒนาการค๎า
การลงทุน และการค๎าชายแดน 
 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  
 การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขํงขัน

ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคมให๎เป็น

เมืองนําอยู ํ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริหารจัดการทรัพยากร
ธ ร ร า ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อมให๎มีความ
สมบูรณ์อยํางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนา 
การเสริมสร๎ า งความ
มั่ น ค ง ทุ ก มิ ติ  เ พื่ อ
ปกปูองสถาบันหลักของ
ช า ติ  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

๑.  
ยุทธศาสตร์
การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าร ิ

๒.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนาการ
เกษตร 
 

๔.  
ยุทธศาส
ตร์ด๎าน
การ
พัฒนา
สังคม 
 

๕.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 

๖.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

๗.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และกีฬา 
 

๘.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
บริหาร
จัดการ
บ๎านเมืองที่
ดี 
 

๙.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๑๐.  
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  
การเกษตร  เพือ่บรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๓.  ยุทธศาสตร์รสร๎าง
สังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยํางทั่วถึงและอยูํรวํมกัน
อยํางมีความสุข 

๔.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความ
สมดุลอยํางยั่งยืน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี
 

๖. ยุทธศาสตร์การสํงเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
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เปูาประสงค์ 
การได๎รับบริการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความ
สะดวกปลอดภัยได๎มาตรฐาน
และทั่วถึง 

เปูาประสงค์ 
ประชาชนมีความรู๎มีรายได๎
เพียงพอสามารถพึงพาตนเอง
ได๎ 

เปูาประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ได๎รับสวัสดิการอยํางทัว่ถึง 
รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํรํวมกันอยาํงมี
ความสุข 
 

เปูาประสงค์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ลดมลภาวะรกัษาสิ่งแวดลอ๎ม 
บ๎านเรือนและชุมชนนําอยู ํ

เปูาประสงค์ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรณาการและมีสํวนรวํม
จากทุกภาคสํวน 

เปูาประสงค์ 
การสํงเสริมการมสีํวนรํวม
ตามระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

แบบ ยท. ๐๑ 

กลยุทธ์ 
๑.๑)  การกํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ตอํ
เติม/ ซํอมแซม/เส๎นทาง
คมนาคมขนสํงทางบก  
ทางน้ า เส๎นทางขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร รางระบายน้ า 
ทํอระบายน้ า สะพาน ใน
ท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง 
๑.๒)  การขยายเขต/ 
กํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม 
ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา
พลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคม
ไฟฟูาสาธารณะ 
๑.๓)  การขยายเขต/ 
กํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม  
ประปาสํวนภูมิภาคและ 
ประปาหมูํบา๎น 
๑.๔)  การกํอสร๎าง/ 
จัดหา/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ซํอมแซม 
การบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ 
๒.๑)  เสริมสร๎าง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าร ิ 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.๒)  สํงเสรมิการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร/ 
สํงเสริมอาชีพ/ พัฒนา
สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

กลยุทธ์ 
๓.๑)  สํงเสริมสนับสนนุด๎าน
การศกึษา   
๓.๒)  สนับสนุนด๎านสวัสดกิาร
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  เด็ก  
สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พกิาร  
ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎ติดเชือ้  HIV  
เพิ่มศักยภาพศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก 
และสํงเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนสํงเสรมิด๎าน
ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  
การกีฬาและนนัทนาการ 
๓.๔)  การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ า 
๓.๕)  การสาธารณสุข
ด๎านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  การควบคุม
ปูองกันโรคติดตํอ/โรค
ระบาด และโรคไมํตดิตํอ
๓.๖)  การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดโดย
การ บูรณาการจากทุก
ภาคสํวน 

กลยุทธ์ 
๔.๑)  การก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลูอยําง
เป็นระบบ 
๔.๒)  การจดัการ  การ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหลํงน้ า  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน       
 

กลยุทธ์ 
๕.๑)  สํงเสรมิศักยภาพ
ของท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.๒)  การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ให๎มีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 
๖.๑)  สํงเสรมิ
ประชาธิปไตยและการมี
สํวนรํวมของภาค
ประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
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แบบ ยท.๐๑ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ขุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการอุดหนุนกลุํม
อาชีพและกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
๒. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอาย ุ
๓. โครงการสงเคราะห์และ
ชํวยเหลือครอบครัวยากจน
และผู๎ด๎อยโอกาส 
๔. โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุํม/องค์กร
ผู๎สูงอาย ุ
๕. โครงการจัดสวัสดิการแกํ
คนพิการ ผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
๖. ซํอมแซมที่อยํูอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
๗. โครงการเย่ียมเยือนฟื้นฟู
ก าลังใจให๎ผูพ๎ิการ ผูส๎ูงอายุ 
ผู๎ปุวยเอดส์และกลุํมเสี่ยง 
๘. โครงการสนับสนุนการ
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๙. โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๐. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
สวัสดิการฯ) 
๑๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ) 

 

๑. โครงการอบรมและ
ประชุมประชาคมตํางๆ 
๒. ปักแนวเขตที่สาธารณะ 
๓. ปรับปรุงส านกังานอบต. 
๔. ปรับปรุงหอประชุมอบต. 
๕. กํอสร๎างศูนย์อปพร. 
๖. ผลประโยชนต์อบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(ส านักงานปลัด) 
๗. ประดับธงชาตขิอง
ประเทศสมาชกิอาเซียน
หน๎าหนํวยงาน 
๘. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานปลัด) 
๙. ฝึกอบรมพนกังาน
สมาชิก ผู๎บริหาร 
๑๐. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

๑. โครงการ
ด าเนนิงานกิจการ 
อปพร. เชํน 
ฝึกอบรมทบทวน
หลักสูตรตํางๆ 
๒. โครงการจดัการ
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

๑. (สํงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท๎องถ่ิน พัฒนาครู
ผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
๒. (สํงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท๎องถ่ิน ทุนการศึกษา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 
๓. การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
๔. (คําจัด การเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๕.การแขํงขันกีฬาศพด. 
๖.การเสริมสร๎างประสบการณ์
จาภภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
๗.อาหารเสริม (นม)  
๘. อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 
๙. อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๐. (อาหารกลางวัน) ศพด. 
๑๑. โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมฝูาเพดาน ศพด.บ๎าน 
๑๒. ปรับปรุง/ซํอมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๓. ปรับปรุง/ซํอมแซมสนาม
เด็กเลํนศพด 
๑๔. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็ก  
ศพด. 
 

๑๖. โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมฝูาเพดานโรงอาหาร 
ศพด. 
๑๗.โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมห๎องน้ าศพด. 
๑๘.ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
ศพด. 
๑๙.การกํอสร๎างแทํนวางถัง
น้ าด่ืมศพด. 
๒๐.ปรับปรุงและซํอมแซม
โต๏ะ-เก๎าอีโรงอาหารศพด. 
๑๘. อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็ก โรงเรียน สพฐ.  
๑๙. อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
๒๐. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
ศึกษาฯ) 
๒๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 
 

๑. ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุํม  
อสม. 
๒.อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานหมํูบ๎าน 
๓. รณรงค์ปูองกัน
โรคติดตํอ อาทิ โรควัณโรค 
โรคไข๎เลือดออก 
๔. จัดซื้อน้ ายาก าจัด
ยุงลายทรายอะเบท 
๕. จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าพร๎อมสลิ่ง 
๖. จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอน
และท าหมันสุนัข/แมว 
๗. สนับสนุนโครงการท า
หมันสุนัข แมว  
๘. จัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะหาสิ่งเสพติด 
๙. จ๎างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย 
๑๐. จัดหาถังขยะมูลฝอย 
๑๑. บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

๑๑. การพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธภิาพ 
๑๒. คําจ๎างที่ปรกึษา
โครงการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
๑๓. ผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ  
(กองคลัง) 
๑๔. ฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (กองคลงั) 
๑๕. จัดท าหรอืปรับปรุง
แผนที่ภาษี 
๑๖. จัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่
๑๗. คําใช๎จํายในการ
เลือกตั้ง 
๑๘. โครงการเฉลิมประ
เกียรต ิ
๑๙. อุดหนนุอบต.กระ
โทก ตามโครงการศนูย์
รวมขอ๎มูล อปท.ฯ 
 

๑. ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  (กอง
ชําง) 
๒. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองชําง) 
๓. บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ในเขต
ความรับผิดชอบของ อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 
๔. บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
๕. ตรวจสอบน้ าประปา
หมูํบ๎านและน้ าบาดาล 



 
-๕๑- 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๑ 

แผนงาน แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการกํอสร๎าง/
ซํอมแซม/ขยายถนน 
คสล.  
๒. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 
๓.  โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก/ลกูรัง/ถนนดนิ  
๔. โครงการขยายเสริม
ไหลํทาง คสล. 
๕. โครงการกํอสร๎าง
ก าแพงกันดนิพังทลาย 
๖. โครงการกํอสร๎างถนน
เป็นแนวปูองกันไฟปุา 
๗. ขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน ์
๘. โครงการกํอสร๎าง/
ซํอมแซมรางระบายน้ า  
๙. โครงการกํอสร๎าง/
ซํอมแซมสะพาน   
 

๑๐. โครงการขยายเขต
ไฟฟูา/ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ/ย๎ายเสาไฟฟูา  
๑๑. ขยายเขตการ
บริการประปา จ านวน  
๕ โครงการ 
๑๒. โครงการเสริมทํอ
คอนเวิร์ส  
๑๓. โครงการกํอสร๎าง
ทํอลอดเหลี่ยม 
๑๔. โครงการกํอสร๎าง
ซ๎ุมประต ู๒ โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการอบรมสํงเสริม
พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา 
ศก.พอเพียง 
๒. อุดหนุนอ าเภอโชคชัยตาม
โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
๓. ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 
๔. พัฒนาสตรีและเสริมสร๎าง 
ความเข๎มแข็งของครอบครัว 
๕. ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนนในชํวง
เทศกาลส าคัญ 
๖. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง  
๗. เตรียมความพร๎อมด๎าน
ภาษาอังกฤษแกํพนักงานเจ๎า
หน๎าของหนํวยงาน ผู๎บริหาร 
สมาชิก 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการกํอสร๎างท านบฝายน้ าลน๎   
๒. โครงการขดุลอกคลอง/ขุดลอกสระ  
๓. โครงการกํอสร๎างประตูเปิดปิดกัน้
น้ าเข๎าบึง 
๔. โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร 
๕. โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ์
๖. โครงการอบรมแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 
๗. โครงการอบรมการผลติปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพ 
๘. โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การเกษตร 
๙. โครงการอบรมวนิิฉัยโรคและแมลง
ศัตรูพืช 
๑๐. พัฒนาแหลํงน้ า/ปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบบึง รอบสระ  
๑๑. ปลูกปุาชุมชน(โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 
 

๑.เบ้ียยังชีพผู๎ติดเชื้อ  HIV. 
๒. โครงการสร๎าง
หลักประกันรายได๎แกํ
ผู๎สูงอายุ 
๓. โครงการสนับสนุน
เสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํผู๎พิการหรือผู๎ทุพพลภาพ 

๑. งานแขํงเรอืประเพณ ี
๒. งานสมโภชนฉ์ลอง
อนุสาวรีย์ท๎าวสรุนารี
อ าเภอโชคชัย 
๓. แขํงขนักฬีาต๎านยา
เสพติด 
๔. จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา
หมูํบ๎าน/ชุมชน 
๕. จัดหาเครือ่งออก
ก าลังกายประจ า
หมูํบ๎าน/ชุมชน 
 
 

 



-๕๒- 
๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  Strategy Map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๒ 

วิสัยทัศน ์ “  ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
 

เปูาประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การทํองเท่ียว  
การเกษตร  เพือ่บรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๓.  ยุทธศาสตร์รสร๎าง
สังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยํางทั่วถึงและอยูํรวํมกัน
อยํางมีความสุข 

๔.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความ
สมดุลอยํางยั่งยืน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี
 

๖. ยุทธศาสตร์การสํงเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง 
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 

เปูาประสงค์ 
การได๎รับบริการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานให๎มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 

เปูาประสงค์ 
ประชาชนมีความรู๎มี
รายได๎เพียงพอสามารถ
พึงพาตนเองได ๎

เปูาประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดไีด๎รับสวัสดิการอยําง
ทั่วถึง รักษาวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่นอยูํ
รํวมกันอยาํงมีความสุข 
 
 

เปูาประสงค์ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ลด
มลภาวะรักษา
สิ่งแวดล๎อม บ๎านเรือน
และชุมชนนําอยู ํ

เปูาประสงค์ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีสํวนรวํมจาก
ทุกภาคสํวน 

เปูาประสงค์ 
การสํงเสริมการมสีํวน
รํวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

คําเปูาหมาย 

คําเปูาหมาย 
เพื่อกํอสร๎างและซํอมบ ารุง
โครงสร๎างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลให๎
มีความสะดวก  
ความปลอดภัย ในด๎านการ
คมนาคมขนสํงที่ได๎มาตรฐาน  
และรองรับสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด๎านอื่น ๆ ให๎
ประสบความส าเร็จ   

 

คําเปูาหมาย 
เพื่อสนับสนุนเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  และ 
ท๎องถ่ิน  สํงเสริมสนับสนุน
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
สนับสนุนเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งภาคการเกษตรอยําง
ยัง่ยืน 

 

คําเปูาหมาย 
เพื่อ เสริมสร๎ างสั งคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึง 
ลดความเหลี่ ยมล้ า  สร๎ า ง
ความเป็นธรรม  
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎อง ถ่ิน
และประชาชนอยูํ รํ วมกัน
อยํางมีความสุข 

 

คําเปูาหมาย 
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความ
สมดุลอยํางยั่งยืน 

คําเปูาหมาย 
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุก
ภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ท างานของ 
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให๎เป็นไปตาม
หลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 

 

คําเปูาหมาย 
เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ประชาชนจากทุกภาคสํวนให๎
มี สํ ว น รํ ว ม ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
ปฏิบั ติงานหรือด าเนินการ
ตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
จังหวัด  อ าเภอ 

 



-๕๓- 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

กลยุทธ์ 

แบบ ยท.๐๒ 

กลยุทธ์ 
๑.๑)  การกํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ตํอเติม/ ซํอมแซม/
เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบก  
ทางน้ า เส๎นทางขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร รางระบายน้ า 
ทํอระบายน้ า สะพาน ในท๎องถิ่น
อยํางทั่วถึง 
๑.๒)  การขยายเขต/ 
กํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ซํอมแซม ไฟฟูา
สาธารณะ ไฟฟูาพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคม
ไฟฟูาสาธารณะ 
๑.๓)  การขยายเขต/ กํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซํอมแซม  ประปาสวํนภูมภิาค
และประปาหมูํบ๎าน 
๑.๔)  การกํอสร๎าง/ จดัหา/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซํอมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร๎าง 
พื้นฐานอ่ืนๆ 
 

กลยุทธ์ 
๒.๑)  เสริมสร๎าง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าร ิ 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.๒)  สํงเสรมิการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร/ 
สํงเสริมอาชีพ/ พัฒนา
สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๒.๓)  สํงเสรมิสนับสนุน
ด๎านการเกษตรและปศุ
สัตว ์
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
๓.๑)  สํงเสริมสนับสนนุด๎าน
การศกึษา   
๓.๒)  สนับสนุนด๎านสวัสดกิาร
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  เด็ก  
สตรี   
ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผูด๎๎อยโอกาส  
และผู๎ติดเชื้อ  HIV  เพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสํงเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน   
๓.๓)  การสนับสนุนสํงเสรมิด๎าน
ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  
การกีฬาและนนัทนาการ 
๓.๔)  การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ า 
๓.๕)  การสาธารณสุขด๎าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
การควบคุมปูองกนัโรคติดตอํ/
โรคระบาด 
และโรคไมํติดตํอ  
๓.๖)  การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณา
การจากทุกภาคสํวน 
 
 

กลยุทธ์ 
๔.๑)  การก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลูอยําง
เป็นระบบ 
๔.๒)  การจดัการ  การ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหลํงน้ า  และ
สิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน       
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
๕.๑)  สํงเสรมิศักยภาพ
ของท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
๕.๒)  การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ให๎มีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
๖.๑)  สํงเสรมิ
ประชาธิปไตยและการมี
สํวนรํวมของภาค
ประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
 
 
 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ขุมชน 

แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 



-๕๔- 
๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  
ตัวชี้วัดผลผลติ/

โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยท.ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

เปูาประสงค์ที ่๑ 
การได๎รับบริการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานให๎มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การแก๎ไขปัญหาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน 
เชํน ถนน ไฟฟูา 
ประปา และการ
บริการสาธารณะด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน
อื่นๆ รอ๎ยละ ๖๐ ขึน้
ไป 
 

๘ ๘ ๗ ๗ ๓ ๐ โครงการ การกํอสร๎าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ตํอเติม/ 
ซํอมแซม/เส๎นทาง
คมนาคมขนสํงทางบก  
ทางน้ า เส๎นทางขนสํง
พืชผลทางการเกษตร ราง
ระบายน้ า ทํอระบายน้ า 
สะพาน ในท๎องถิ่นอยําง
ทั่วถึง 

๑. โครงการกํอสร๎าง/ซํอมแซม
ถนน คสล. ๓๐ โครงการ 

กองชําง อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๔  โครงการ ๒. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง ๔ โครงการ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๑๖  โครงการ ๓.  โครงการกํอสร๎างถนนหิน
คลุก /ลูกรัง/ถนนดิน ๑๖ 
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. โครงการขยายเสริมไหลํทาง 
คสล. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. โครงการกํอสร๎างก าแพงกัน
ดินพังทลาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๖. โครงการกํอสร๎างถนนเป็น
แนวปูองกันไฟปาุ 

๕ ๕ ๕ ๔ ๑๙ โครงการ ๗. โครงการกํอสร๎าง/ซํอมแซม
รางระบายน้ า ๑๙ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. ขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน ์

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. โครงการกํอสร๎าง/ซํอมแซม
สะพาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ โครงการ การขยายเขต/ กํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ 
ไฟฟูาพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดต้ังโคม
ไฟฟูาสาธารณะ 

โครงการขยายเขตไฟฟูา/ติดต้ัง
โคมไฟฟูาสาธารณะ/ย๎ายเสา
ไฟฟูา จ านวน ๒๐ โครงการ 
 
 
 

กองชําง อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 

-๕๕- 
๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยท.ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

เปูาประสงค์ที ่๑ 
การได๎รับบริการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานให๎มี
ความสะดวกปลอดภยั
ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การแก๎ไขปัญหาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน 
เชํน ถนน ไฟฟูา 
ประปา และการ
บริการสาธารณะด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน
อื่นๆ รอ๎ยละ ๖๐ ขึน้
ไป 
 

๑ ๑ ๑ ๒ ๕  โครงการ การขยายเขต/ กํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซํอมแซม  ประปาสวํน
ภูมิภาคและ 
ประปาหมูํบา๎น 

ขยายเขตการบริการประปา 
จ านวน  ๕ โครงการ 

กองชําง อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การกํอสร๎าง/ จัดหา/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซํอมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร๎าง 
พื้นฐานอืน่ๆ 

๑. โครงการเสริมทํอคอนเวิร์ส  
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. โครงการกํอสร๎างซ๎ุมประตู 
๒ โครงการ 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๑ 
การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าร ิ
ยท.ที่ ๓ ด๎าน
การ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยท.ที่ ๒ 
การสร๎าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การทํองเท่ียว 
การเกษตร 
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

เปูาประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีความรู๎มี
รายได๎เพียงพอ
สามารถพึงพาตนเอง
ได๎ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การด าเนนิงาน
สํงเสริมอาชีพ/พฒันา
สินค๎าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ด าเนนิการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด าริรอ๎ย
ละ  ๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

เสริมสร๎างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าร ิ และภูมิ
ปัญญาทอ๎งถิน่ 

โครงการอุดหนุนกลุํมอาชพี
และกลุํมวิสาหกจิชุมชน 

ส านักปลัด อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
กองชําง อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 
 
ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สํงเสริมการทอํงเที่ยวเชิง
เกษตร/ สํงเสริมอาชีพ/ 
พัฒนาสินค๎าและผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

 โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญา ศก.
พอเพียง 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ด๎านการเกษตรและ
ปศุสัตว์ร๎อยละ  ๖๐ 
ขึ้นไป 

๑ ๑ ๒ ๒ ๖  โครงการ สํงเสริมสนับสนนุด๎าน
การเกษตรและปศุสัตว ์

๑. โครงการกํอสร๎างท านบฝาย
น้ าล๎น  จ านวน  ๖ โครงการ 

๓ ๓ ๓ ๔ ๑๓ โครงการ ๒. โครงการขุดลอกคลอง/ขุด
ลอกสระ ๑๓ โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. โครงการกํอสร๎างประตูเปิดปิดกั้น
น้ าเข๎าบึง 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๕๖- 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๑ 
การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๑ 
การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าร ิ
ยท.ที่ ๓ ด๎าน
การ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยท.ที่ ๒ 
การสร๎าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การทํองเท่ียว 
การเกษตร 
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

เปูาประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีความรู๎มี
รายได๎เพียงพอ
สามารถพึงพาตนเอง
ได๎ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความรู๎มีรายได๎
เพียงพอสามารถพึง
ตนเองได๎ ร๎อยละ 
๖๐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สํงเสริมสนับสนุนด๎าน
การเกษตรและปศุสัตว ์

๕. โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 ๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 

๑ โครงการ 
๖. โครงการอบรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗. โครงการอบรมการผลิตปุย๋
อินทรีย์ ชีวภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙. โครงการอบรมวินิฉยัโรค
และแมลงศัตรูพืช 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐. พัฒนาแหลํงน้ า/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบึง รอบสระ  

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๑. ปลูกปุาชุมชน(โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนํา
อยูํ 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร๎าง
ความม่ันคงทุก
มิติ เพื่อปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ยท.ท่ี ๒ ด๎านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ท่ี ๔ ด๎านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ท่ี ๕ ด๎านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ท่ี ๗ ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ท่ี ๙ ด๎านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร๎างสังคม
ให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดอียําง
ทั่วถึงและอยํู
รํวมกันอยํางมี
ความสุข 

เปูาประสงค์ที ่๓ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีได๎รับสวัสดกิารอยําง
ทั่วถึง รักษาวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํู
รํวมกันอยํางมีความสขุ 
 

ประชาชนไดร๎ับการ
แก๎ไขปัญหา ดา๎น
การศกึษา ด๎านการ
สวัสดิการสังคม 
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณอีันดีงาม
ของท๎องถิน่ และมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

สนับสนุนด๎านสวสัดิการ
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  
เด็ก  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎
พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎
ติดเชื้อ  HIV  เพิ่มศกัยภาพ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก และ
สํงเสริมพฒันาบทบาทของ
ผู๎น าชุมชน   

๑. โครงการอบรมและประชุม
ประชาคมตํางๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 
ส านักปลัด อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒. โครงการอุดหนุนกลุํมอาชีพและ
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. โครงการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. โครงการสงเคราะห์และชํวยเหลือ
ครอบครัวยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๕. โครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุํม/องค์กรผู๎สูงอายุ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๖. โครงการจัดสวัสดิการแกํคนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๕๗- 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมอืงนํา
อยํู 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพือ่
ปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ท่ี ๒ ด๎านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ท่ี ๔ ด๎านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ท่ี ๕ ด๎านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ท่ี ๗ ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ท่ี ๙ ด๎านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอยําง
ทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยาํง
มีความสุข 

เปูาประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีด๎รับสวัสดิการ
อยํางทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

ประชาชนไดร๎ับการ
แก๎ไขปัญหา ดา๎น
การศกึษา ด๎านการ
สวัสดิการสังคม 
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณอีันดีงาม
ของท๎องถิน่ และมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

สนับสนุนด๎านสวสัดิการ
สังคม  การสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  
เด็ก  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎
พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎
ติดเชื้อ  HIV  เพิ่มศกัยภาพ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก และ
สํงเสริมพฒันาบทบาทของ
ผู๎น าชุมชน   

๗. ซํอมแซมทีอ่ยํูอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร๎และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

ส านักปลัด อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 
 ๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 

โครงการ 
๘. โครงการเย่ียมเยือนฟืน้ฟู
ก าลังใจให๎ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวย
เอดสแ์ละกลุํมเสี่ยง 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๙. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๐. โครงการสนับสนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๑. พัฒนาสตรีและเสรมิสร๎าง 
ความเขม๎แขง็ของครอบครัว 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๒.เบ้ียยังชีพผู๎ติดเชื้อ  HIV. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๓. โครงการสรา๎งหลักประกนั
รายได๎แกํผู๎สูงอายุ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๔. โครงการสนับสนุนเสรมิสร๎าง
สวัสดิการทางสงัคมให๎แกํผู๎พิการ
หรือผูท๎ุพพลภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๕. ฝึกอบรมตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านและตวัแทนอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัท าแผนพฒันาต าบล 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 

๑. โครงการด าเนนิงานกิจการ อป
พร. เชนํ ฝกึอบรมทบทวน
หลักสูตรตํางๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒. โครงการจดัการปัญหาไฟปุา
และหมอกควนั 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 
-๕๘- 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมอืงนํา
อยํู 
ยท.ที่ ๔ 
การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพือ่
ปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ท่ี ๒ ด๎านการ
พัฒนาการศึกษา 
ยท.ท่ี ๔ ด๎านการ
พัฒนาสังคม 
ยท.ท่ี ๕ ด๎านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
ยท.ท่ี ๗ ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยท.ท่ี ๙ ด๎านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอยําง
ทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยาํง
มีความสุข 

เปูาประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีด๎รับสวัสดิการ
อยํางทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

ประชาชนไดร๎ับการ
แก๎ไขปัญหา ดา๎น
การศกึษา ด๎านการ
สวัสดิการสังคม 
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณอีันดีงาม
ของท๎องถิน่ และมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 

๓. ปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนในชํวงเทศกาลส าคัญ 

ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 
 
 
กองการศกึษาฯ 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

สํงเสริมสนับสนนุด๎าน
การศกึษา   

๑. (สํงเสริมศกัยภาพการจัด
การศกึษาทอ๎งถิน่ พัฒนาครูผู๎ดแูล
เด็ก/ผูด๎ูแลเด็กของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒.ทัศนศกึษาแหลํงเรียนรู ๎

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. คําจัดการเรียนการสอน.
คําอาหารกลางวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. การแขํงขนักีฬาศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๕.เสริมสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๖. โครงการสานสัมพนัธ์รกั
ครอบครัว 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๗. โครงการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ ศิลปะและปัจฉมินิเทศ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๘. สํงเสรมิศักยภาพเดก็และ
เยาวชนประจ าปี (วันเด็ก) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๙. กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเข๎าวัด
ฟังธรรมในวนัส าคัญทางศาสนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๐.กิจกรรมเลํานิทานคุณธรรม
สอนใจ  

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๑๑. โครงการภูมิคุม๎กนัทางสงัคม 
(กิจกรรมโตไปไมํโกง) 

     ๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

 ๑๒.กิจกรรมหน๎าตํางความดีของ
ศพด.(สมุดบันทกึความดี) 

  

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๕๙- 
๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยู ํ
ยท.ที่ ๔ 
การ
เสริมสร๎าง
ความมั่นคง
ทุกมิติ เพื่อ
ปกปูอง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด๎าน
การพัฒนา
การศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด๎าน
การพัฒนา
สังคม 
ยท.ที่ ๕ ด๎าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด๎าน
การ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด๎าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอยําง
ทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยาํง
มีความสุข 

เปูาประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีด๎รับสวัสดิการ
อยํางทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

ประชาชนไดร๎ับการ
แก๎ไขปัญหา ดา๎น
การศกึษา ด๎านการ
สวัสดิการสังคม 
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณอีันดีงาม
ของท๎องถิน่ และมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สํงเสริมสนับสนุนด๎าน
การศึกษา   

๑๓.อาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 ๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 

๑ โครงการ 
๑๔.อาหารเสริมนมในศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๕.สนุนคําใช๎จํายอาหาร
กลางวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๖.การอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่
แวดล๎อมของศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๗. ปรับปรุงและซํอมแซมฝูา
เพดานโรงอาหาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๘. ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
ศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๙. กํอสร๎างแทํนวํางถังน้ าดื่ม
ศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒๐. ปรับปรุงโต๏ะ-เก๎าอี้โรง
อาหารศพด. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒๑. ซํอมแซมห๎องน้ าภายใน
อาคารเรียนศพด.  

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒๑. ปรับปรุง/ซํอมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒๒.ปรับปรุง/ซํอมสนามเด็ก
เลํนศพด. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๐- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๒ 
ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยู ํ
ยท.ที่ ๔ 
การ
เสริมสร๎าง
ความมั่นคง
ทุกมิติ เพื่อ
ปกปูอง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๒ ด๎าน
การพัฒนา
การศึกษา 
ยท.ที่ ๔ ด๎าน
การพัฒนา
สังคม 
ยท.ที่ ๕ ด๎าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 
ยท.ที่ ๗ ด๎าน
การ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
ยท.ที่ ๙ ด๎าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยท.ที่ ๓ 
การสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอยําง
ทั่วถึงและอยูํ
รํวมกันอยาํง
มีความสุข 

เปูาประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีด๎รับสวัสดิการ
อยํางทั่วถึง รักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 

ประชาชนไดร๎ับการ
แก๎ไขปัญหา ดา๎น
การศกึษา ด๎านการ
สวัสดิการสังคม 
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
ยาเสพติด ตลอดจน
การสืบสาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณอีันดีงาม
ของท๎องถิน่ และมี
ความพึงพอใจร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การสาธารณสขุด๎านสขุภาพ
อนามัยของประชาชน  การ
ควบคุมปูองกนัโรคติดตอํ/
โรคระบาด และโรคไมํ
ติดตํอ 

 

๑. ฝึกอบรมเพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุํม  
อสม. 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศกึษาฯ 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒.รณรงค์ปูองกนัโรคติดตํอ อาทิ 
โรควัณโรค โรคไข๎เลอืดออก 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓.โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. โครงการฉีดวัคซีนปูองกนัโรค
พิษสุนัขบ๎า 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๕. จัดซื้อเวชภัณฑ์ตอนและท า
หมันสุนขั/แมว 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๖. สนับสนนุโครงการท าหมนั 
สุนัข แมว ร๎อยละ ๕ ตํอปี 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๗. จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหาสิ่ง
เสพติด 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การสนับสนนุสํงเสริมด๎าน
ศาสนา  วฒันธรรม 
ประเพณี  การกฬีาและ
นันทนาการ 

 

๑.จัดงานประเพณแีขํงเรือยาว
ประจ าปี 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒. งานสมโภชนฉ์ลองอนุสาวรีย์
ท๎าวสุรนารอี าเภอโชคชัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. แขํงขนักฬีาประจ าต าบล 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. จัดซื้ออุปกรณ์กฬีาหมูํบ๎าน/
ชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๕. จัดหาเครือ่งออกก าลังกาย
ประจ าหมูํบ๎านและเครือ่งเลนํเดก็ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๖.โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ 

 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๑- 
๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 

หน๎าของเปูา 
หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยท.ที่ ๔
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
ให๎มีความ
สมบูรณ์อยําง
ยั่งยืน 

ยท.ที่ ๑๐
ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ยท.ที่ ๔  
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม
ให๎เกิดความ
สมดุลอยําง
ยั่งยืน 

เปูาประสงค์ที่ ๔ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดมลภาวะรกัษา
สิ่งแวดล๎อม บ๎านเรือน
และชุมชนนําอยู ํ
 

องค์การบริหารสวํน
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนาสามารถแก๎ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 
และมกีารพัฒนา 
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเพิ่ม
มากขึน้ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 

๑. จ๎างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒. จัดหาถังขยะมูลฝอย 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. บริหารจัดการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

การจดัการ  การบ ารุงรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลํง
น้ า  และสิ่งแวดล๎อมให๎
ย่ังยืน       

๑. ปักแนวเขตที่สาธารณะ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๒. พัฒนาแหลํงน้ า/ปรับปรุงภูมิ
ทัศนร์อบบึง รอบสระ  

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า
หมูํที่ ๗ ล ากุดจอกใหญ ํ

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔.ปลูกปุาชุมชน(โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

ยท.ท่ี ๕  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ยท.ท่ี ๘ 
ด๎านการ
บริหาร
จัดการ
บ๎านเมืองท่ีดี 

ยท.ท่ี ๕ 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ๎านเมืองท่ีดี 

เปูาประสงค์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีสํวนรวํมจาก
ทุกภาคสํวน 
 

องค์การบริหารสวํน
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนา มีผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ประเมนิ 
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวํนท๎องถิ่น 
ร๎อยละ ๗๐ ขึน้ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงาน ๑ 
โครงการ 

สํงเสริมศักยภาพของ
ท๎องถิ่นในทุกๆ  ด๎าน  
ตามหลักการบริหาร
กิจการบา๎นเมืองที่ดี 

๑. ปรับปรุงส านักงานอบต. 
ละลมใหมํพัฒนา 

ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงาน  ๑ 
โครงการ 

๒. กํอสร๎างศูนย์ประสานงานอป
พร. 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงาน ๑ 
โครงการ 

๓. ปรับปรุงหอประชุมอบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงาน  ๑ 
โครงการ 

๔.กํอสร๎างห๎องน้ าศูนย์พัมนาชีวิต
และสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๔. ผลประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษ  (ส านกังานปลัด) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๕. ประดับธงชาตขิองประเทศ
สมาชิกอาเซียนหน๎าหนํวยงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนนิงานปีละ ๑ 
โครงการ 

๖. คําจ๎างที่ปรกึษาโครงการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๒- 
๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยท.ท่ี ๕  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยท.ท่ี ๘ 
ด๎านการ
บริหาร
จัดการ

บ๎านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

ยท.ท่ี ๕ 
การบริหาร
ราชการตาม

หลักการ
บริหาร

บ๎านเมืองท่ีดี 

เปูาประสงค์ 
 
 
 

เปูาประสงค์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีสํวนรวํมจาก
ทุกภาคสํวน 

 

ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

 
 

องค์การบริหารสวํน
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนามีผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ประเมนิ 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ร๎อยละ 
๗๐ ขึ้น 

คําเปูาหมาย ความก๎าว 
หน๎าของเปูา 

หมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/โครงการ 

หนํวย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

 
ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ

พัฒนา 

หนํวย 
สนับ 
สนุน 

 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๗..การพฒันาการบริหารทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๘. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองคลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๙.. จัดท าหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษ ี

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๐.. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองศึกษาฯ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๑. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (กองชําง) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๑๒. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (กอง
สาธารณสุข) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

การพัฒนาเทคโนโลยแีละ
บุคลากรให๎มีความ
เหมาะสมสอดคล๎องกับ
การปฏิบัติงาน 

๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(ส านักงานปลัด) 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๓. การพัฒนาการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ า 
พนักงานจ๎าง อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๕. เตรียมความพรอ๎มด๎าน
ภาษาอังกฤษแกํพนกังานเจ๎าหน๎า
ของหนวํยงาน ผู๎บริหาร สมาชกิ 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-๖๓- 
 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย ความก๎าว 
หน๎าของเปูา 

หมาย 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/โครงการ 
หนํวย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

หนํวย 
สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

ยท.ที่ ๔ 
 การเสรมิสร๎าง
ความมั่นคงทกุ
มิติ เพือ่
ปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยท.ที่ ๘  
ด๎านการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

ยท.ที่ ๖ 
 การสํงเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง 
และสนับสนุน
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
จังหวัด 
อ าเภอ 

เปูาประสงค์ที่ ๖ 
การสํงเสรมิการมีสํวน
รํวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนนุ
แนวนโยบายของรฐับาล 
จังหวัด อ าเภอ 

 

ประชาชนพึงพอใจใน
ผลการปฏิบัติงานใน
ด๎านบรกิารประชาชน
ร๎อยละ ๘๐ ขึน้ไป 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สํงเสริมประชาธิปไตย
และการมีสํวนรวํมของ
ภาคประชาชน 

๑. คําใช๎จํายในการเลอืกตั้ง ส านักงานปลัด 
อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

๒. โครงการเฉลิมประเกียรต ิ

๑ ๑ ๑ ๑ ด าเนินงานปีละ 
๑ โครงการ 

สนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จงัหวัด อ าเภอ 
 

อุดหนนุอบต.กระโทก ตาม
โครงการศูนย์รวมขอ๎มูล อปท.ฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 



 
-๖๔- 

ส่วนที่  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสูก่ารปฏิบัต ิ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ๑. ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 

กองชําง อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๒ ๒. การสร๎างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ และ
บรรเทาปญัหาความ
ยากจน 

๑. ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
๒. ด๎านการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒. แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
๑. แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
 
กองชําง 
ส านักงานปลัด 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๓ ๓. การสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาํง
ทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยําง
มีความสุข 

๑. ด๎านบริหารทั่วไป 
 
 
 
๒. ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ด๎านการด าเนินงานอ่ืน 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสุข 
๓. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๔. แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๑. แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
ส านักงานปลัด 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๔ ๔. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมใหเ๎กิดความ
สมดลุอยํางยั่งยืน 

๑. ด๎านบริหารทั่วไป 
 
๒. ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 
๓. ด๎านการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
๑. แผนงานสาธารณสุข 
 
๑. แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 
 
กองชําง และ
ส านักงานปลัด 

กองชํางอบต.
ละลมใหมํ
พัฒนา 
 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๕ ๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี

๑. ด๎านบริหารทั่วไป 
 
 
๒. ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

๑. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๓. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองชําง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
 
กองชําง 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

 
 
 
 
 



-๖๕- 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ ๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ๎านเมืองที่ด ี

๒. ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

๔. แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

๖ ๖. การสํงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนบัสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

๑. ด๎านบริหารทั่วไป 
 

๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา 

รวม ๖  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๔ กอง ๑ ส านัก ๑ หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๖๖- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๒ ๒๘,๑๘๙,๙๐๐ ๕๓ ๓๖,๐๔๕,๕๐๐ ๖๔ ๕๔,๖๑๙,๕๐๐ ๗๑ ๗๘,๔๓๓,๖๐๐ ๒๓๐ ๑๙๗,๒๘๘,๕๐๐ 

รวม ๔๒ ๒๘,๑๘๙,๙๐๐ ๕๓ ๓๖,๐๔๕,๕๐๐ ๖๔ ๕๔,๖๑๙,๕๐๐ ๗๑ ๗๘,๔๓๓,๖๐๐ ๒๓๐ ๑๙๗,๒๘๘,๕๐๐ 
๒)  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความยากจน                     
     ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
     ๒.๒  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 

     ๒.๓  แผนงานการเกษตร ๕ ๑,๕๒๑,๐๐๐ ๘ ๒,๔๖๑,๐๐๐ ๖ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๙ ๑๒,๐๗๒,๐๐๐ ๒๘ ๑๘,๐๗๐,๐๐๐ 
     ๒.๔  แผนงานการเกษตร ๒ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๔๔๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๑,๕๘๑,๐๐๐ ๑๓ ๒,๕๘๑,๐๐๐ ๑๔ ๒,๒๑๖,๐๐๐ ๑๕ ๑๒,๒๕๒,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๖๓๐,๐๐๐ 
๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                     

     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 
     ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๕,๐๐๐ ๒ ๒๑๕,๐๐๐ ๖ ๘๓๐,๐๐๐ 

     ๓.๓  แผนงานการศึกษา ๘ ๒๓๒,๐๐๐ ๘ ๒๓๒,๐๐๐ ๘ ๒๓๒,๐๐๐ ๘ ๒๓๒,๐๐๐ ๓๒ ๙๒๘,๐๐๐ 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๗๔๐,๐๐๐ 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๐๕,๐๐๐ ๗ ๓๐๕,๐๐๐ ๒๒ ๘๕๐,๐๐๐ 

     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓ ๒๗๐,๐๐๐ ๓ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๔๒๐,๐๐๐ ๔ ๔๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 
     ๓.๗  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๒ ๘๒๐,๐๐๐ 

     ๓.๘  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๘ ๘๐,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๗ 



 

-๖๗- 
 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
นันทนาการ 

๖ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๓๙๐,๐๐๐ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๔ ๖๓๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

     ๓.๑๐  แผนงานงบกลาง ๓ ๑๐,๒๐๕,๒๐๐ ๓ ๑๐,๒๗๕,๒๐๐ ๓ ๑๐,๓๔๕,๒๐๐ ๓ ๑๐,๔๑๕,๒๐๐ ๑๒ ๔๑,๒๔๐,๘๐๐ 

รวม ๓๕ ๑๑,๗๖๗,๒๐๐ ๓๔ ๑๑,๘๓๗,๒๐๐ ๔๔ ๑๒,๖๘๗,๒๐๐ ๔๒ ๑๒,๗๓๗,๒๐๐ ๑๕๕ ๔๙,๐๒๘,๘๐๐ 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

                    
     ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๘ ๗๖๐,๐๐๐ 
     ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 

     ๔.๓  แผนงานการเกษตร  -  - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๗ ๗๕๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๕๙๐,๐๐๐ 

๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี                     
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๐ ๑,๖๒๑,๐๐๐ ๙ ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๙๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๓๙ ๗,๔๘๑,๐๐๐ 

     ๕.๒  แผนงานการศึกษา ๒ ๑๘๐,๐๐๐ ๒ ๑๘๖,๐๐๐ ๒ ๑๙๕,๐๐๐ ๒ ๒๐๒,๐๐๐ ๘ ๗๖๓,๐๐๐ 

     ๕.3  แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๑,๐๔๑,๐๐๐ ๕ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๕๙,๐๐๐ ๕ ๑,๐๘๙,๐๐๐ ๒๐ ๔,๒๓๙,๐๐๐ 

     ๕.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๖ ๖๔๐,๐๐๐ 
รวม ๑๘ ๒,๙๙๒,๐๐๐ ๑๗ ๓,๒๖๖,๐๐๐ ๑๙ ๓,๓๙๔,๐๐๐ ๑๙ ๓,๔๗๑,๐๐๐ ๗๓ ๑๓,๑๒๓,๐๐๐ 

           

แบบ ผ. ๐๗ 



            

-๖๘- 
 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโน
บายของรัญบาล จังหวัด อ าเภอ 

                    
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๐๗ ๔๔,๙๘๐,๑๐๐ ๑๒๒ ๕๔,๒๒๙,๗๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๖๘๖,๗๐๐ ๑๕๕ ๑๐๗,๖๖๓,๘๐๐ ๕๘๓ ๒๘๐,๕๖๐,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๖๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

หมูํที่ 1 ซอยบ๎านนายบุญ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได ๎

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 
ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๐ 
ตร.ม.  

1๑๔,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ปัญหา 
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคสล.หมูํที่ ๑ บ๎านนาย
กุศล-โรงส ี
(ล าดับความส าคญัที่ ๒) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา 0.1๐ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๓๐๖,000 - ๓๐๖,000 ๓๐๖,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ซอยบ๎านนางเลิศ หมูํที่ ๑ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๓) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว ๕๙ 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๙๘,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔ โครงการขยายถนนทางเข๎า
วัดละลม หมูํที่ 1  

เพือ่ถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได ๎

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๑๘๐,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎การระบาย
น้ าสะดวก 
- ฝนตกน้ าไมํทํวม 

กองชําง 
 

๕ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บา๎นนางสมศรี  
หมูํที่ ๑ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 2๗ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด ก าหนด 

- ๕๐,๙๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บา้นนายขวัญ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว  
2,๑5๐ ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๘๓๑,๐๐๐ ๑,๘๓๑,๐๐๐ ๑,๘๓๑,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นนายไข ่
หมู่ที่ 1 

เพื่อถนนได้
มาตรฐานราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 30 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - 4๕,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๘ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตประจ าหมู่บา้น
(มุมต้นโพธ์ิ) หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน มี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ตามประเพณี และ
ความเชื่อของ
ท้องถิ่น 

  รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 50,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ประชาชน มี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ตามประเพณี และ
ความเชื่อท๎องถิ่น 

กองชําง 
 

๙ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาย
สมหมาย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 2๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด ก าหนด 

- ๓๘,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๐ ก่อสร้างถนนมูลดิน จาก 
หมู่ที่ 2 – คลองลวก 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑) 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
 

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

4๖0,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บา้นนางลัดดา-บ้านนาย
ประพัน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
22๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๘๕,000 ๕๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๒ โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ
หนองเรือ 
 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
กันเด็กลงเล่นน้ า 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 
ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใน
ความปลอดภัยร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 
2 บ้านละลม 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
๒๑๐ ม.หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๑,๐๕๐ ตร.ม.ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๔ โครงการปรับปรุงสายหนอง
เพชรและขุดร่องระบายน้ า 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
5,๒๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านนายมา-บ้านนายสามคัคี 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- ๒๐๒,๖๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัย   

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๗๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๖ กํอสร๎างถนนมูลดินจากไรํ

นายเสมอ-ไรํนายเกิด หมูํที่ ๒ 
 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
ซอยบ๎านนายสมชาย อินทร์
ค า หมูํที ่๒ 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๖,๐๐๐ - ๗๖,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๘ กํอสร๎างถนนคสล.(ตํอ) บ๎าน
นายเทียนชัย–บ๎านนางสาย
ทอง หมูํที่ ๒ 
 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๙ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๗ 
ตร.ม.ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๗๕,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๑๙ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นายหุํน หมูที่ ๒ 
 

 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๐ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นางนิภาวรรณ หมูํที่ ๒ 
 

 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๑๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๑ กํอสร๎างถนนคสล.ซอย

บ๎านนายธนชัย  นากระ
โทก หมูํที่ ๒ 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๔๖,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๒ ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก
จากอํูมหานคร-คลองขาม หมูํ
ที่ ๒ 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๓ โครงการขุดรํองน้ ารอบที่
สาธารณะ หมูํที่ ๒ บ๎าน
ละลม 

เพ่ือป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการปูองกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ 

- ท าให๎การบุกรุกที่
สาธารณะลดลง 
 

กองชําง 
 

๒๔ ซํอมแซมถนนหินคลุกแปลง
ผักโคกตาอ๎น-นานาย
สมหมาย นากระโทก หมูํที่ ๓ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑)   

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๑๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๒๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๕ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นายสมคดิ หมูํที่ ๓ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๒)   

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๑๗๑ ตร.ม.แบบ อบต.  

๘๗,๐๐๐ - -  ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๖ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน

นางบัว หมูํที่ ๓ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๓)   

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ มีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๐๒.๕ ม.ตามแบบ อบต.  

๑๒๐,๐๐๐  
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๗ ปรับปรุงถนนคสล.หมูํที่ ๓ 
(สายรพ.สต.-คลอง
ชลประทาน) 
(ล าดับความส าคญัที่ ๔)   

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๘ กํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๓ 
ซอยบ๎านนายชูชาติ  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 
 

๖๑,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๒๙ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นายเรือง หมูํที่ ๓ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕ 
ม. หนา ๐.๑๕ ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๘๔,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 

๓๐ กํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร๎อมเครื่อง
ออกก าลังกายและเครื่องเลํน 
หมูํที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - ๔๐๘,๐๐๐ - ๔๐๘,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 
- สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๓๑ กํอสร๎างถนนคสล. บ๎านนาย

สมพงษ-์แปลงผัก หมูํที่ ๓ 
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 
 

๓๘๓,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๓๒ กํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๓ 
บ๎านนายอ านาจ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๖๑,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๓๓ กํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๓ 
บ๎านนายเรือง – บ๎านสระตะ
หมก  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๕๓,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๓๔ กํอสร๎างสวนสุขภาพ ลาน
ออกก าลังกายและสนามเด็ก
เลํน หมูํที่ ๔ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑)   

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 
- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 
 

๓๕ กํอสร๎างถนนคสล.สายคลอง
ประดูํ หมูํที่ ๔ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๒)   

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๕๖๒,๐๐๐ ๕๖๒,๐๐๐ ๕๖๒,๐๐๐ ๕๖๒,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๓๖ กํอสร๎างกันตลิ่งล าละลม หมูํ

ที่ ๔ 
 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของน้ าในฤดู
น้ าหลาก 

ตามแบบอบต.ก าหนด - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
ได๎รับการปูองกัน
พื้นที่จากการกัด
เซาะของน้ า 

กองชําง 
 

๓๗ กํอสร๎างสะพานข๎ามล าละลม 
 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ตามแบบอบต.ก าหนด - 
 

- 
 

- 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๓๘ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นางสังวาล หมูํที่ ๔ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ตาม
แบบ อบต. ก าหนด  

- 
 

- - 
 

๕๓,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๓๙ โครงการขยายถนนคสล.หมูํที่ 
๕ ศาลาบา๎นนายสญัญา 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑)   

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว 
๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๑๐ ตร.ม. ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

๒๐๗,๐๐๐ 
 

- - 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔๐ โครงกํอสรา๎งถนน หมูํที่ ๕ 
ภายในวัด 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ตามแบบอบต.ก าหนด 
 

-  ๔๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๔๑ กํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํที่ ๕ 

(สระประปา-วัด) 
เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  
 

-  - ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔๒ กํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร๎อมเครื่อง
ออกก าลังกายและเครื่องเลํน 
หมูํที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีอ่อกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 
- สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

กองชําง 
 

๔๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระประปาหมูํที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - -  ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลังกาย 
- สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

กองชําง 
 

๔๔ กํอสร๎างถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก หมูํที่ ๕ หนองหม-ู
ตอน้ า  

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ 
ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 
 

-  - - 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 

๔๕ กํอสร๎างถนนคสล.สายหนอง
กระโดน หมูํที่ ๕ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ 
ม.หนา ๐.๑๕  ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

-  - - 
 

๘๑๗,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๔๖ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน

นายชวน หมูํที่ ๕ 
เพื่อใหร๎าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ตามแบบ
อบต.ก าหนด 
 

-  - - 
 

๙๙,๖๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔๗ กํอสร๎างถนนคสล.ถนนเลียบ
คลองชลประทาน หมูํที่ ๕ 

เพื่อใหร๎าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ 
ม.หนา ๐.๑๕  ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

-  - - 
 

๑,๒๗๗,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔๘ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎าน
นางสาวสุพัตรา หมูํที่ ๕ 

เพื่อใหร๎าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

-  - - 
 

๖๑,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔๙ กํอสร๎างถนนมมลูดินบ๎านนาย
สมบูรณ-์นานางน๎อยหมูํที่ ๕ 

เพื่อใหร๎าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

ตามแบบอบต.ก าหนด 
 

-  - - 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๕๐ กํอสร๎างถนนมูลดิน/ หินคลุก 
(ก าแพงวัด-นานายส าเริง) หมูํ
ที่ ๖ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑)   

เพื่อใหร๎าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ยาว ๑๑๕ ม.หนา ๐.๓๐ 
ม.ตามแบบอบต.ก าหนด 
 

๖๕,๐๐๐ - - 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕๑ กํอสร๎างถนนคสล.บ๎านนาง

ล าดวน-บ๎านนายสมัยหมูํที่ ๖ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๒) 
 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๔ ม.ยาว ๒๔๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
๑๐๒.๕ ตร.ม.  

๔๙๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร 

กองชําง 
 

๕๒ กํอสร๎างถนนหินคลุกจาก
บ๎านนายวิเชียร-โกรกมัน
กระชาก หมูํที่ ๖ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๓) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด - ๕๐๐,๐๐๐ - -๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๕๓ โครงการปรับปรุงถนนสาย
กลางบา๎น หมูํที่ ๖ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๔) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.
ตามแบบอบต.ก าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๕๔ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม
ล ามลู หมูํที่ ๖ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ตามแบบอบต.ก าหนด - 
 

-  
 

- 
 

๒๒,๐๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๕๕ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
บ๎านนางช้ัน-คลอง
ชลประทาน หมูํที่ ๖ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๔ ม.ยาว ๘๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ
อบต.ก าหนด  

- 
 

-  
 

๑๗๓,๐๐๐ 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจใน
การสญัจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๘๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕๖ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.

บ๎านนายจันทร์ หมูํที่ ๗ 
 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑)   

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

๑.กว๎าง ๓ ม.ยาว ๒๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. พื้นท่ีกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
๗๗ ตร.ม. 
๒.กว๎าง ๓ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา
๐.๑๕ ม. พื้นท่ีกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
๗๗ ตร.ม.ตามแบบอบต.ก าหนด  

๗๙,๐๐๐ 
 

-  
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๕๗ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
รอบสระกุดจอกใหญํ หมูํที่ 
๗   (ล าดับความส าคญัที่ 
๒)   

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง ๔ ม.ยาว ๑,๓๕๐  ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด  
 

- - ๒,๗๕๙,๐๐๐ ๒,๗๕๙,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

๕๘ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
ภายในวัดกุดจอกใหญํ หมูํ
ที่ ๗ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง ๔ ม.ยาว ๓๐  ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด  

- ๗๖,๐๐๐ -- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ  

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

๕๙ โครงการตํอเติมศาลา
ประชาคม หมูํที่ ๗ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
สถานท่ีประชาคม
และท ากิจกรรมตําง  

ตามแบบอบต.ก าหนด  
 

- ๕๐๐,๐๐๐ -- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎มีสถานท่ี
ประชุมประชาคม
และท ากิจกรรม 

กองชําง 
 

๖๐ โครงการปรับปรุงถนนรอบ
สระกดุจอกใหญํ หมูํที่ ๗ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง ๔ ม.ยาว ๙๐๐  ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด  
 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๘๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖๑ กํอสร๎างถนนคสล.คลอง

ชลประทาน-โคกพลวงบน 
หมูที่ ๗ 
(ล าดับความส าคญัที่  ) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๒,๙๕๐เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

- - - ๗,๕๓๗,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๖๒ กํอสร๎างถนนหินคลุกคลอง
ชลประทาน-คลองลวก 
(ล าดับความส าคญัที่   ) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๐
เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด 

๗๙๗,๐๐๐ - ๗๙๗,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๖๓ กํอสร๎างศาลาประชาคม หมูํที่ 
๘ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
ประชาคมหมูํบ๎าน
และท ากิจกรรม
อื่นๆ 

กํอสร๎างแบบโครงเหล็ก
ถักขนาดกว๎าง ๘ ม. ยาว 
๑๖ ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

๔๑๓,๐๐๐ - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
กํอสร๎างศาลา
ประชาคมไมํต่ ากวาํ
ร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎มีสถานท่ี
ประชุมประชาคม
และท ากิจกรรม 

กองชําง 

๖๔ กํอสร๎างถนนคสล.สายคลอง
กระชาย-โคกพลวง หมูํที่ ๘ 
 
(ล าดับความส าคญัที่ ๕) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด 

- - ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖๕ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.

ซอยรอบบ๎าน หมูํที่ ๘ 
 
(ล าดับความส าคญัที่ ๒) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบอบต.ก าหนด 

๕๕๑,๐๐๐ ๕๕๑,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎าเกษตร 

กองชําง 
 

๖๖ โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร๎อมเครื่อง
ออกก าลังกายและเครื่อง
เลํนเด็ก 

เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นทีมีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ตามแบบอบต.ก าหนด - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรในพื้นท่ีมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 
- ราษฎรมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

กองชําง 
 

๖๗ กํอสร๎างถนนคสล.สาย
คลองยาง-คุ๎มโกรกกดัลิ้น
หมูํที่ ๙ 
 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

๑,๐๒๒,๐๐๐ ๑,๐๒๒,๐๐๐ ๑,๐๒๒,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎าเกษตร 

กองชําง 
 

๖๘ กํอสร๎างถนนคสล.สาย
เลียบคลองชลประทาน
(คลองยาง-ทําเยี่ยม) หมูํที่ 
๙ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไป
มาไดส๎ะดวก 

กว๎าง ๖ เมตร ยาว
๖,๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

๕,๑๓๕,๐๐๐ ๕,๑๓๕,๐๐๐ ๕,๑๓๕,๐๐๐ ๕,๑๓๕,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎าเกษตร 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖๗ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.

ซอยศาลตาปูุ หมูํท่ี ๙  
เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ 
ม. มีพื้นท่ีกํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา ๕๑๐ ตร.ม.
ตามแบบอบต.ก าหนด 

๒๗๑,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎า
เกษตร 

กองชําง 
 

๖๙ โครงการกํอสร๎างถนนมลูดิน 
ซอยบ๎านนายมงคล หมูํที่ ๙ 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ขนสํงสินค๎า
เกษตร 

กองชําง 
 

๗๐ โครงการกํอสร๎างศาลา
ประชาคม (โกรกกดัลิ้น)  
หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประชาคมและท า
กิจกรรม 

ตามแบบอบต.ก าหนด ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
ประชาคมและท า
กิจกรรม 

กองชําง 
 

๗๑ โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน บ๎านคลอง
ยาง หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่ได๎ใช๎น้ าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอ 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
แก๎ไขปัญหาน้ าร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
สะอาดใช๎ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๗๒ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.

ซอยบ๎านนายอํอน หมูํที่ ๙ 
เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๕๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

๔๘๓,๐๐๐ - ๔๘๓,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๗๓ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
ซอยบ๎านนายสมชาย หมูํที่ 
๑๐ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- - ๖๑,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๗๔ โครงการกํอสร๎างถนนคสล. 
ซอยบ๎านนายอุทัย หมูํที่ ๑๐ 
 
(มีความส าคัญล าดับที่ ๑) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่กํอสร๎าง
ไมํน๎อยกวํา ๗๒ ตร.ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๗๕ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
ซอยบ๎านนายนิพล หมูํที่ ๑๐ 
(มีความส าคัญล าดับที่ ๒) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

๔๕,๙๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

๗๖ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
ซอยนานายคณู หมูํที่ ๑๐ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- - - ๒๐๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๗๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

หมํูที่ ๑๐ ถนนสายนอก 
(ติดสระ)  

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- ๙๒๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ปัญหา
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๗๘ โครงการตํอเติมศาลา
ประชาคม หมูํที่ ๑๐ 

เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีประชาคมและท า
กิจกรรม 

ตามแบบอบต.ก าหนด - ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
ประชาคมและกิจกรรม 

กองชําง 
 

๗๙ โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมํูบ๎านหนอง
ชุมแสง หมูํที่ ๑๐ 

เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ปูายช่ือบอกทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

ตามแบบอบต.ก าหนด - - - ๒๖๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชนมี
ปูาย 

กองชําง 
 

๘๐ โครงการกํอสร๎างรั้วรอบสระ
ประปา หมูํท่ี ๑๑ 

เพื่อให๎ราษฎรไดร๎ับความ
ปลอดภัยและปูองกันเด็ก
ลงเลํนน้ า 

ขนาดกว๎าง ๒.๔ ม. ยาว 
๑.๒๐ ม. จ านวน ๒๗๘ ชํอง 
ตามแบบอบต.ก าหนด 

๔๒๔,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดร๎ับความ
ปลอดภัยและปูองกัน
ปัญหาเด็กจมน้ า 

กองชําง 
 

๘๑ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
รอบสระประปา หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- ๘๑๗,๐๐๐ ๘๑๗,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ปัญหา
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๘๒ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก 

หมูํที่ ๑๑ ซอยบ๎านนายเป ู
เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๘๓ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก 
หมูํท่ี ๑๑ ซอยหนองหิน 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 

- - - ๗๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบตัิเหตุ 

กองชําง 
 

๘๔ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
สายคลองยายนวล-บ๎านกุด
โบสถ์ ต.ทําอําง หมูํท่ี ๑๑ 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 

- - - ๒,๔๒๗,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๘๕ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํท่ี 
๑๑ ซอยบ๎านนางแตงอํอน 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจร
สะดวก 

กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 

- - - ๑๕๓,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๘๖ โครงการกํอสร๎างถนนมลูดิน
จากคลองชลประทาน-คุ๎ม
หนองหอย หมูํที่ ๑๒ 
(ความส าคญัล าดับที่ ๑) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

ชํวง ๑ กว๎าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. 
ลงดินถมเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ชํวง ๒ 
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม.ลงดินถมเฉลี่ย 
๐.๘๐ ม. ชํวง ๓ กว๎าง ๔ ม. ยาว ๘๐ 
ลงดินถมเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.ชํวง ๔ กว๎าง 
๔ ม. ยาว ๙๐ ม. ลงดินถมเฉลี่ย 
๐.๖๐ ม. พร๎อมลงหินคลุก ๘๘ลบ.ม. 

๑๒๖,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๘๗ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยหนอง

หอย หมูํที่ ๑๒ 
(ล าดับความส าคญัที่๒) 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

๒,๕๕๕,๐๐๐ ๒,๕๕๕,๐๐๐ ๒,๕๕๕,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๘๘ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
สายเขาโคกรักษ์ หมูํที่ ๑๒ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๓) 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

๘๙ โครงการซํอมแซมถนนหิน
คลุกบ๎านนางวิไล  แปวกระ
โทก 
(ล าดับความส าคญัที่ ๔) 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๙๐ กํอสร๎างถนนมูลดินบ๎านนาย
จารุภาส-ถนนสายหลักคลอง
กระชาย หมูํที่ ๑๒ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ 

กว๎าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ 
ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

๙๑ โครงการกํอสร๎างถนนมลูดิน
นานายสัมฤทธิ์ หมูํที่ ๑๒ 

เพื่อใหร๎าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

กว๎าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ 
ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด 

๓๒๐,๐๐๐ - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๙๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย 
(สายหลักแยกกุดจอกใหญ-่
คลองยาง) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
780 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.ก ากนด 

2,391,000 - - 2,391,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐  

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8บ้านคลอง
กระชาย (ไปประปาหมู8่) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,500ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- 4,599,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๙๔ โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 2 ถนนหนอง
เพชร 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
3,500ม. หนา 0.10 
ม. ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๙๕ โครงการปรับปรุงถนนสาย
หลัก(หนองกก- บ้านกุดจอก
น้อย)  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
7,100ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๙๖ ปรับปรุงถนนดินสายคลอง
ลวก-เขาโคกรักษ์เป็นถนนหิน
คลุก หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการ 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๙๗ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาย
ขวัญ– คลองเสว 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,100ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

500,000 - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๙๘ โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 6 ซอยนานายหริ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

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

- - - 315,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๙๙ โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมัน
กระชาก 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

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

- 375,000 375,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
 

๑๐
๐ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 เลียบคลอง
ชลประทาน-คุ้มขุนอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

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

- - 500,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๐
๑ 

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

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

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

- 223,000 223,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๐
๒ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นางสมคิดลงหนองเรือ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กว้าง 0.60 ม. ยาว 80 
ม. พร้อมฝาปดิ
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด   

- - 180,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๓ 

โครงการซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้ าและลอกรางระบาย
น้ า 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด  - 100,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๔ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนาย
แสวง-หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

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

- - 540,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๕ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

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

126,000 126,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึน้ไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๙๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๐
๖ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านนาย
ชัย-ฮวงจุ้ย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

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

- - - 720,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๗ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บ้านนางชูจิต-บ้าน
นายธาน ี

เพื่อให้ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

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

- - 144,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๘ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บ้านนายเลศิ-บ้าน
นายอ านวย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

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

- - - 288,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๐
๙ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าซอยบ้านยายช้ิน-บ้านนาย
นิคม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

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

- - - 360,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑
๐ 

โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าซอยบ๎านนางเลื่อน 

เพื่อให๎มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไมํทํวม 

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

- - - 144,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๒- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๑
๑ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าซอยบ้านนายถวิล 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

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

- - 54,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปญัหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑
๒ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าต่อจากบ้านนายส าเริง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 274,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑
๓ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากบ้านนางวันเพ็ญ-บ้าน
นางทิม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 159,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑
๔ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านนางดอกรัง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วม 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - - 159,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
น้ าไมํทํวมขัง   

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๑๕ โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
ซอยกลาง 

เพื่อให้ในพื้นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไม่ท่วม 

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

- - 720,000 - ประชาชนพึงพอใจา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านนางโถ-นานางแจ๋ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

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

- - 720,000 720,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านนางรวย-บ้านนายไสว 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

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

- - 270,000 270,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านนายวิชัย-บ้านนางดอก
รัง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

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

- - 180,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

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

- - 360,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๒๐ โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 12 
ถนนสายหลักบ้านนายพล 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

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

- - 720,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๒๑ โครงการวางท่อ คสล. หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้มีการระบาย
น้ าท่ีดีในพื้นท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดท่อ 0.60 ม. 
จ านวน 9 ท่อน 

- - - 10,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5.00 ทางเท้าข้าง
ละ 0.50 ม.  

- - 300,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5.00 ทางเท้าข้าง
ละ 0.50 ม.  

- - - 300,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

 
กองชําง 

 

๑๒๔ โครงการเกรดปรับบดทับ
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายขวัญ-คลองเสว 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

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

- 200,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๒๕ โครงการเกรดปรับบดทับ

พื้นทางเดิม หมู่ที่ 2 สาย
หนองเพชร 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 6ม. ยาว 
5,000 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก น้ าไมํ
ทํวมขัง   

กองชําง 
 

๑๒๖ โครงการเกรดปรับบดทับ
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 3 สาย
ตอน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๒๗ โครงการเกรดปรับบดทับ
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 7 สาย
คลองลวก-เขาโคกรักษ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,800 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕00,000 - ๕00,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๒๘ โครงการเกรดปรับบดทับ
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 9 สาย
คลองยาง-คุ้มโกรกกดัลิ้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑๕0,000 ๑๕0,000 - ๑๕0,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

๑๒๙ โครงการเกรดปรับบดทับ
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 12 สาย
โคกพลวง-เขาโคกรักษ ์

เพื่อให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 
4,500 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ตามโครงการร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองชําง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๓๐ โครงการขยายสายพาดดับ

สาธารณะ (สายพาดดบัไฟ
แรงต่ า) หมู่ที1่ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ซอยข้างวัดละลม 
- ซอยบ้านนางสุข 
- ซอยบ้านนางเลิศ 

- 216,000 -  จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 1 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
 

๑๓๑ ขยายเขตไฟฟ้า,ไฟฟ้าส่อง
สว่าง และสายพาดดับ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
-  ลานกีฬา 
-  อนามัย 

- -81,000 - - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต  

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองชําง 
 

๑๓๒ โครงการขยายสายพาดดับ
สาธารณะ (สายพาดดบัไฟ
แรงต่ า) หมู่ที3่ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

- ซอยบ้านนายล้วน 
- ซอยบ้านนายมุง 
- ซอยบ้านนายหล่อน 
จ านวน 50 ม. 
- ซอยแปลงผัก จ านวน 
490 ม. 
- หม้อแปลงไฟฟ้า 50 
kw. 

- 417,000 - - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 3 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ซอยบ้านนายสา 
ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า 
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   
จ านวน 50 เมตร 

- - - 81,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 4 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองชําง 
 

๑๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมหม้อแปลงสุดล าละ
ลม 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
-  จ านวน  11  จุด  
จ านวน 610 เมตร 

- - - 400,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 4 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองชําง 
 

๑๓๕ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกหลังคา
เรือน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า 
 

- - 20,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ ได้รับ
การขยายเขตไฟฟ้า  

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองชําง 
 

๑๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยบ้านนางสาวสุพตัรา 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   
จ านวน 35 เมตร 

- - 10,500 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 5 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

นานางทองมา– โกรกมัน
กระชาก 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกหลังคา
เรือน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า 
จ านวน 2,000 เมตร 

- - 270,000 - ขยายเขตไฟฟ้า  1 
จุด 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองชําง 
 

๑๓๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะทางเข้าวดั 

เพื่อให้มีเสาไฟฟ้าที่
ได้มาตรฐาน 

จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.  ก าหนด 

- - 10,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ ได้รับ
การขยายเขตไฟฟ้า 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองชําง 
 

๑๓๙ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ+สายพาดดับ 
บ้านนายสวงษ์-บ้านนาง
ส าเริง 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
จ านวน 200 เมตร 

- - - 30,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ในหมู่ 
12 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองชําง 
 

๑๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านนายอุทัย-นานายช้ัน 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สญัจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   
จ านวน 100 เมตร 

- - - 135,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

บ้านนางอารีย์  คุ้มนา 
ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   
จ านวน 100 เมตร 

- - 135,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔๒ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
ศาลา SML  หมู่ 7 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - 10,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ+สายพาด
ดับ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

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

- - - 50,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีแสง
สว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๔๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะ+สายพาด
ดับ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   

- - 100,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ+สายพาดดับ 
ซอยบ้านนางนวล 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   

- - 100,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ+สายพาดดับ 
ซอยบ้านนายชีพ 

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   

- - 100,000 - จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ+สายพาดดับ 
ซอยบ้านนายบุญส่ง   

ราษฎรมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืน 

- ขยายเขตไฟฟ้า  
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้า   

- - - 100,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายเขต ใน
หมู่บ้าน  

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่ าคืนและมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๔๘ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้น้ าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอส าหรับ
การอุปโภค – 
บริโภค 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประปา
สาธารณะทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง ใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น้ าสะอาดใช้
เพียงพอหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

๑๔๙ โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลซุม่เขา หมู่ที่ 9 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

จ านวน 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - - 100,000 จ านวนบ่อบาดาล
ซุมเขาเพิ่มขึ้น ใน
หมู่ที่ 9 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น้ าสะอาดใช้
เพียงพอหรับการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

๑๕๐ โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสินคา้ 
และผลผลิตต่างๆ 

ตามแบบ อบต. ก าหนด - - 500,000 - จ านวนตลาด
เพิ่มขึ้น 1 แห่งใน
ต าบล 

ประชาชนมีสถาน
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
สินค้า และผลผลิต
ต่างๆภายในชุมชน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๕๑ โครงการถมดินที่สาธารณะ

เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ประชุม จัด
กิจกรรมต่างๆ 
ชุมชน 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่สาธารณะ
ที่ได้ถม 1 แห่ง  

ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับประชุม จดั
กิจกรรมตํางๆ 
ชุมชน 

กองชําง 
 

๑๕๒ โครงการติดตั้งป้ายจราจร เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

ป้ายจราจร ขนาด 
รูปแบบ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- 100,000 - - จ านวนป้ายจราจร
ที่ติดตั้งในต าบล 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

๑๕๓ ถมที่สาธารณะประโยชน์
ติดที่นายด ารง  แนบกระ
โทก 

บ ารุงรักษาท่ีดิน
สาธารณะใน
หมู่บ้าน 

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

- - - 10,000 ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1 แปลง ปี 
2561 

บ ารุงรักษาท่ีดิน
สาธารณะใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด๎านการสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๒  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ อบรมพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ให๎ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มี
งานท า มีรายได ๎

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
อาชีพ อาทิ  
- จัดอบรมทักษะอาชีพแกํ
ประชาชน 
- จัดอบรมอาชีพระยะสั้น
แกํประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได๎พัฒนา
ความรู๎ด๎านอาชีพมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ท าให๎ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ
มีรายได๎เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการขุดขยายสระ

น้ าประปา หมูํท่ี ๕ บ๎านสระ
ตะหมก 
(ล าดับความส าคญัที่ ๑) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
อุปโภค-บริโภค 
และใช๎ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบอบต.ก าหนด - 
 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค-
บริโภคแลการเกษตร
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎เกษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่ออุปโภค-
บริโภคแลการเกษตร 
- ท าให๎น้ าไหล
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒ โครงการขุดลอกสระประปา

หมูํที่ ๘ บ๎านคลองกระชาย 
(ล าดับความส าคญัที่ ๒) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
อุปโภค-บริโภค 
และใช๎ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบอบต.ก าหนด - 
 

- ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
แหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎เกษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่ออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 
- ท าให๎น้ าไหล
สะดวก 

กองชําง 

๓ โครงการขุดลอกคลอง
กระชาย หมูํที่ ๘ 
(ล าดับความส าคญัที่ ๓) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
อุปโภค-บริโภค 
และใช๎ในภาค
เกษตรกรรม 

ตามแบบอบต.ก าหนด - 
 

๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
แหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎เกษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่ออุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 
- ท าให๎น้ าไหล
สะดวก 

กองชําง 

๔ โครงการขุดลอกคลองสํงน้ า 
หมูํที่ ๘ บ๎านคลองกระชาย 
(ล าดับความส าคญัที่ ๖) 

- เพื่อแก๎ไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช๎ใน
การเกษตร 

ปากกว๎าง ๓ ม. ก๎นกว๎าง 
๑ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลึก 
๑๐๐ ม. 

- - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
แหลํงน้ าเพ่ือ
การเกษตรร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎เกษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่อการเกษตร 
- ท าให๎น้ าไหล
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น

หมูํที่ ๙ สระธารณะคลองยาง 
(ล าดับความส าคญัที่ ๕) 

- เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎  
- เพื่อใช๎ใน
การเกษตร 

กว๎าง  ๒๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
เริ่มตน๎ E0189799N1628930 
สิ้นสุด E0190037 N1628874 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
แหลํงน้ าเพ่ือ
การเกษตรร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎เกษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่อการเกษตร 
- ท าให๎น้ าไหล
สะดวก 

กองชําง 

๖ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 
9 บ้านคลองยาง 
 

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
กรรมและแกไ้ข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

รวมปรมิาตรดินขุด 
4,348 ลบ.ม. 

- 300,000 
 

- 
 

300,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๗ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่
ที่ 5 บ้านสระตะหมก 
 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลไมส่ะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

รวมปรมิาตรดินขุด 
4,550 ลบ.ม. 

- 100,000 
 

100,000 
 

- 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๘ ขุดลอกสระหนองเพชร หมู่ที่ 
2 

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
กรรมและแกไ้ข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

กว้าง 100ม. ยาว 110
ม.ลึก 5 ม. 

- 656,000 - 656,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๑๐๖- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๙ ขุดขยายสระน้ าแปลงเกษตร 

หมู่ที่ 7 
- เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
กรรมและแกไ้ข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 

ขุดขยายเพิ่มกว้าง 8 ม.
ยาว 80 ม. ลึก 3 ม. 

85,000 
 

85,000 
 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๐ ปรับปรุงระบบส่งน้ าแปลงผัก 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ปรับปรุงระบบส่งน้ า
แปลงผักหมู่ที่ 1 

20,000 20,000 - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายสระโคกตาอ้น
หมู่ที่ 3 

เพื่อมีแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 20 ม.ยาว 90 ม. 
ลึก6 ม. 

756,000 - 756,000 756,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างแก้มลิงโคกหนอง
ผักหวาน 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองน้ าตื้นเขินน้ า
ไหลสะดวก  
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

1  ครั้ง - - - 1,000,000 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
- ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
-๑๐๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๓ ขุดลอกคลองลวก เพื่อให้ราษฎรมีน้ า

เพียงพอต่อการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ต่าง  ๆ   

กว้าง 20 ม. ยาว 
5,000 ม. ลึก 5 ม. 

- - - 7,500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ท าให้ราษฎรมีน้ า
เพียงต่อการเกษตร
และอุปโภคต่าง  ๆ 

กองช่าง 
 

๑๔ ขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ 
1บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอต่อการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ต่าง  ๆ   

ตามแบบอบต.ก าหนด 360,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ราษฎรมีน้ า
เพียงต่อการเกษตร
และอุปโภคต่าง  ๆ 

กองช่าง 
 

๑๕ ขุดลอกอ่างห้วยทราย เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอต่อการ
การเกษตรและ
อุปโภค  ต่าง  ๆ   

ตามแบบอบต.ก าหนด - - 360,000- 360,000- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ราษฎรมีน้ า
เพียงต่อการเกษตร
และอุปโภคต่าง  ๆ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการเกษตร 
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๔  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ์  

 
จัดอบรมอาสาสมัครปศุ

สัตว์ ปีละ ๑ ครั้ง 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ท่ีได๎รับการ
อบรม 

อาสาสมัครปศุสัตว์
ได๎รับการฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ การอบรมการผลิตปุย๋อินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

จัดอบรมการผลิตปุ๋ย  
ปีละ ๑ ครั้ง 

 

- - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎ท่ีได๎เข๎ารับ
การอบรม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การผลิตปุ๋ย 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อให๎มีแผนพัฒนา
การเกษตรประจ า
ต าบล 

จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรประจ าต าบล 

 

- - 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

พื้นท่ีต าบลละลมใหมํ
พัฒนามีแผนพัฒนา
การเกษตร 

ต าบลละลมใหมํ
พัฒนามีแผนพัฒนา
การเกษตรในการ
พัฒนาต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ อบรมการวินิจฉยัโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎
การวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

อบรมการวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช ปีละ ๑ ครั้ง 

- - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎ท่ีได๎เข๎ารับ
การอบรมการ
วินิจฉัยโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-อบรมให๎ความรู๎ความรู๎
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได๎พัฒนา
ความรู๎และการใช๎
ชีวิตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ท าให๎ประชาชนได๎
พัฒนาความรู๎และ
การใช๎ชีวิตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 -๑๐๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหม๎ีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าร ิ
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๔  แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ โครงการศูนย์ การ เ รี ยนรู้

การเกษตร หมู่ที่ 5 บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ 

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรูเ้กษตรหมู่ที่ 
5 เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียง 

จ านวน  1 ศูนย ์ 20,000 20,000 20,000 - ศูนย์  1 ศูนย ์ มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-ส านักงาน
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

๗ โ ค ร งก ารปรั บปรุ ง แปล ง
เกษตร หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงแปลง
เกษตรหมู่ที่ 7 เป็น
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  1  ศูนย ์ - 30,000 30,000 - ปรับปรุงแปลง
เกษตร 1 แปลง 
 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-ส านักงาน
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๑๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ อบรมและประชุมประชาคม

ตํางๆ ของหมูํบ๎าน 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ประชาคมหมูํบ๎าน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๘:๕๘,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎ประชาคม
หมูํบ๎านมีศักยภาพ
ในการพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร๎างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนา
เจ๎าหน๎าท่ี อปพร.
ให๎มีความพร๎อม
เมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย 

จ านวน  อปพร. ๗๓ คน ๒๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๒๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๒๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ 
  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจหรือ
ความรู๎ความเข๎าใจ
ของผู๎เข๎ารับการ
อบรมร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- อปพร.มีความรู๎ใน
การชํวยเหลือ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได๎  

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๑๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร๎างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒ โครงการจดัการปญัหาไฟปุา

และหมอกควัน 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และแก๎ไขไฟ
ปุาและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๒
หมูํบ๎าน จ านวน ๖๐ คน  

- 
 
 

- 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแก๎ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในการดับไฟ
ปุาและอันตรายที่
เกิดจากไฟปาุ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ สนับสนุนคําใช๎จํายการ

บริหารการศึกษา (สํงเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท๎องถิ่น พัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก/
ผู๎ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพื่อพัฒนาครูผู๎ดูแล
เด็ก/ผู๎ดูแลเด็กใหม๎ี
ศักยภาพในการ
ท างาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร  จ านวน ๕ คน ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูด๎ูแลเด็ก/
ผู๎ดูแลเด็กได๎รบัการ
อบรมความรู๎
เพิ่มเตมิ 

ท าให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก/
ผู๎ดูแลเด็กมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒ การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู ๎ เพื่อพัฒนาสติปัญญา

ให๎เด็กเล็กได๎รับการ
เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ ๑ ครั้ง  

๑๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กไดร๎ับการ
พัฒนาด๎าน
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา(เชํน คํา
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
ปฐมวัย 

จ านวน ๑ ศูนย ์ ๑๑๙,๐๐๐ 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอ
ตํอการพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด๎าน 

ท าให๎เด็กเล็กไดร๎ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ การแขํงขันกีฬาศพด.อบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา 

เพือสนับสนุน
กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาศพด. 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กเล็กไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรมการ
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ การเสริมสร๎างประสบการณ์
เรียนรูจ๎ากภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ได๎รับความรู๎และ
เรียนรู๎จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

จัดกิจกรรม/โครงการ  
ปีละ ๓ ครั้ง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓๐๐๐ ๓,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

มีการเผยแพรํองค์
ความรู๎วัฒนาธรรม
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ โครงการสานสมัพันธ์รัก

ครอบครัว  
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ สํงเสรมิ
สถาบันครอบครัว 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
(ปี๕๗:๑๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎สถาบัน
ครอบครัวเกดิความ
เข๎มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

๗ โครงการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ ศิลปะและปัจฉมิ
นิเทศเด็ก ศพด.อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา ประจ าปี
การศึกษา 

เพื่อสํงเสริม
ศักยภาพและ
พัฒนาการของเด็ก
ให๎เหมาะสมกับวัย 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๘๐ 

ท าให๎เด็กเล็กไดร๎ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๘ สํงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนประจ าป ี
(วันเด็กแหํงชาติ) 

เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแหํงชาติให๎
เด็ก ๆ ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กเล็กไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรมงาน
วันเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๙ กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเข๎าวัด
ฟังธรรมในวันส าคญัทาง
ศาสนา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมใหเ๎ด็กเล็ก
ได๎รับการปลูกฝังสิ่ง
ที่ดีงาม 

ตลอดปีการศึกษา -๐- 
 
 

-๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

เด็กเล็กไดเ๎ข๎า
รํวมงานกิจกรรมใน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๐ กิจกรรมการเลํานิทาน

คุณธรรมสอนใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา 

เพื่อสนับสนุนให๎
เด็กเล็กไดร๎ับการ
เรียนรู๎และ
เสรมิสร๎างคุณธรรม
จากการเลํานิทาน 

ตลอดปีการศึกษา  -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กปฐมวัย
ของศพด.มี
คุณธรรมประจ า 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ โครงการสร๎างภมูิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา (กิจกรรมโตไปไมํโกง) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
เล็กได๎ร๎บการ
เรียนรู๎และสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม 

ตลอดปีการศึกษา -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กเล็กมี
ภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ
ให๎เข๎มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ กิจกรรมหนา๎ตํางความดีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา(สมุดบันทึก
ความดี) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ได๎รับการเรียนรู๎
และสร๎างความดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตลอดปีการศึกษา -๐- -๐- -๐- -๐- จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กเล็กไดร๎ับ
การสํงเสริมการ
สร๎างความดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ อาหารเสริม (นม) เพื่อแก๎ปัญหาการ

ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

๓  โรงเรยีนในต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 

๘๙๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๖๘๗,๙๖๐)  
(ปี๕๘:๗๒๘,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๗๙๖,๐๐๐) 

๘๙๐,๐๐๐ 
 

๘๙๐,๐๐๐ 
 

๘๙๐,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จ านวน ๓ โรงเรียน
ได๎รับอาหารเสรมิ
นม 

ท าให๎เด็กนักเรยีน
ทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
เสรมินม 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ อาหารเสริมนมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแก๎ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหมํพัฒนา 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๘๕,๘๘๖)  
(ปี๕๘:๑๔๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๔๐,๐๐๐) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับอาหารเสรมิ
นมทุกคน 

ท าให๎เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับอาหารเสรมิ 
(นม) ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได๎รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๖๓,๘๐๐)  
(ปี๕๘:๓๔๑,๖๐๐) 
(ปี๕๙:๓๔๑,๖๐๐) 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได๎รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ท าให๎เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมของศพด.อบต. 
ละลมใหมํพัฒนา 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ได๎รับการเรียนรู๎
และมีจติส านึกด๎าน
การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

-๐- -๐- -๐- -๐- รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

ท าให๎มีความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



-๑๑๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ โครงการปรับปรุงและ

ซํอมแซมฝาูเพดานโรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหมํพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงฝูา
เพดานโรงอาหาร
ของศพด.ให๎ดีขึ้น  

ฝูาเพดานโรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-   - ฝูาเพดานโรง
อาหารได๎รับการ
ปรับปรุงร๎อยละ 
๑๐๐ 

ฝูาเพดานโรง
อาหารศพด.มี
สภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัยตํอเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนศพด.อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา  

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนของศพด.ให๎
นําอยูํ นําดู นํา
เรียน 

อาคารเรยีน ศพด.อบต.
ละลมใหมํพัฒนา 

๓๐,๐๐๐  - 
 

-   - อาคารเรยีนศพด.
ได๎รับการปรับปรุง
ให๎ดีขึ้นร๎อยละ ๘๐ 

ท าให๎มี
สภาพแวดล๎อม
เหมาะสมกับการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู ๎

กอง
การศึกษาฯ 

๗ โครงการกํอสร๎างแทํนวางถัง
น้ าดื่มศพด.อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

เพื่อกํอสร๎างที่วาง
ถังเก็บน้ าดื่ม-น้ าใช๎
ในศพด. 

ถังเก็บน้ าศพด.อบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา 

-  - 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีที่วางถังเก็บน้ า
ภายในศพด.ที่ได๎
มาตรฐาน  

ท าให๎มีที่วางถังเก็บ
น้ าภายในศพด.ทีไ่ด๎
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๘ โครงการปรับปรุงและ
ซํอมแซมโต๏ะ-เก๎าอี้ โรง
อาหารศพด.อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงโต๏ะ-
เก๎าอี้ โรงอาหาร
ของศพด.ให๎ดีขึ้น  

โต๏ะ – เก๎าอี้ ในโรง
อาหารศพด.ที่ช ารดุ 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โต๏ะ เก๎าอี้นั่งเด็กมี
สภาพดีขึ้น
ปลอดภัยตํอเด็ก 

ท าให๎มีโต๏ะ เกา๎อี้
นั่งเด็กมีสภาพดีขึ้น
ปลอดภัยตํอเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๑๗- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๙ ปรับปรุงและซํอมแซมห๎องน้ า

ภายในอาคารศพด.อบต.ละ
ลมใหมํพัฒนา (อาคาร ๑) 

เพื่อปรับปรุง
ห๎องน้ าภายใน
อาคารของศพด.ให๎
ดีขึ้น มีความ
สะอาดปลอดภัย 

ห๎องน้ าอาคาร ๑ ศพด.
อบต.ละลมใหมํพัฒนา 
 

- ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ห๎องน้ าภายใน
อาคาร ๑ ได๎รับ
การปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น 

ท าให๎ห๎องน้ ามี
สภาพที่ดีพร๎อมใช๎
งาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ ปรับปรุง/ซํอมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กมี
สภาพแวดล๎อมท่ี
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑ ศูนย ์

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคาร สถานท่ี 
และสิ่งแวดล๎อมท่ี
ได๎มาตรฐาน 

ท าให๎เด็กเล็กไดร๎ับ
การพัฒนาตามวัย
และเต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ ปรับปรุง/ซํอมแซมสนามเด็ก
เลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กมี
สภาพแวดล๎อมท่ี
ปลอดภัย 

จ านวน ๑ ศูนย ์ - 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล๎อมท่ี
ได๎มาตรฐาน 

เด็กเล็กไดร๎ับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของกลุมํ  
อสม. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุํม
แมํบ๎านอสม. 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

- - 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

อสม.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๒ รณรงค์ปูองกันโรคตดิตํอ เชํน 
โรควัณโรค โรคไข๎หวัดนก   
โรคไขเ๎ลือดออก  

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
และก าจดั
โรคตดิตํอตํางๆ  

จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน ๑๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความสามารถใน
การปูองกัน
โรคตดิตํอ โรค
ระบาดไดร๎๎อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให๎โรคตดิตํอโรค
ระบาดไดร๎ับการ
ควบคุมและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางการแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๓ โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไขเ๎ลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๗๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๗๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกไมํน๎อย
กวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎ปูองกันหรือ
ลดความเสีย่งโรค
ไข๎เลือดออก ใน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๔ โครงการฉดีวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
 (ปี๕๗:๕๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๖๐ 

ท าให๎ปูองกันหรือลด
ความเสี่ยงโรคพิษ
สุนัขบ๎า ใน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๑๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ จัดซื้อเวชภณัฑ์ตอนและท า

หมันสุนัข/แมว 
เพื่อลดจ านวน
ประชากรสุนัข/
แมวจรจัด 

จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน - 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชากรสุนัขและ
แมวจรจัดไดร๎ับการ
ควบคุมไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎ลดประชากร
สุนัข และแมวจร
จัดในต าบล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๖ สนับสนุนโครงการท าหมัน
สุนัข แมว ร๎อยละ ๕ ตํอปี 
ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
โชคชัย 

เพื่อลดประชากร
สุนัข แมว ไดไ๎มํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๕ 
ตํอป ี

ด าเนินโครงการปลีะ ๑ 
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ลดประชากรสุนัข 
แมว ไดไ๎มํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๕ ตํอป ี

ท าให๎ลดประชากร
สุนัข แมว ไดไ๎มํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๕ 
ตํอป ี

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๗ จัดซื้อสารตรวจปัสสาวะหาสิ่ง
เสพติด 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการแพรํ
ระบาดของยาเสพ
ติด 

๓๐๐  ชุด - - 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จ านวนกลุํมเสี่ยงท่ี
สุํมตรวจพบสาร
เสพติดน๎อยลง 

ท าให๎ปัญหายาเสพ
ติดลดลง   

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการสํงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอาย ุ
เพื่อสํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอาย ุ

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๑๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๒๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎ผู๎สูงอายุได๎รับ
การสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๒ โครงการสงเคราะห์และ
ชํวยเหลือครอบครัวยากจน
และผูด๎๎อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์และ
ชํวยเหลือ
ครอบครัวยากจน
และผูด๎๎อยโอกาส
ในต าบล 

๑. สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว
ยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส
ในต าบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภคแกํครอครัวยากจน
และผู๎ด๎อยโอกาสในต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผูด๎๎วยโอกาส
ร๎อยละ ๘๐ ไดร๎ับ
การชํวยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ท าให๎ครอบครัว
ยากจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนาได๎รับการ
ชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

๓ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมํ/องค์กร
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อให๎เกิดการรํวม
คิดรํวมท าใน
กิจกรรมที่เกดิ
ประโยชน์แกํ
ผู๎สูงอาย ุ

สํงเสริมและเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตกลุํมองค์กร
ผู๎สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรม
ตามความสนใจ อาทิ 
 - กิจกรรมแขํงขันกีฬา
และนันทนาการผู๎สูงอายุ - 
กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ 

-๐- 
 

-๐- 
 

-๐- 
 

-๐- 
 

จ านวนผู๎สูงอายุท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม
อยํางตํอเนื่องร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎กลุํมองค์กร
ผู๎สูงอายมุีกิจกรรม
อยํางตํอเนื่อง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๒๑- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๔ โครงการจดัสวสัดิการแกํคน

พิการ ผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อชํวยเหลือและ
อ านวยความ
สะดวกแกํคนพิการ
ในต าบลให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. จัดหาอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิตให๎คนพิการ 
๒. ปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและท่ีอยูํ
อาศัยให๎แกํคนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการผูส๎ูงอายุ 
และผูด๎๎วยโอกาส
ได๎รับสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. ท าให๎คนพิการใน
ไดรบัอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิต 
๒. ท าให๎คนพิการ 
ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส มี
สภาพแวดล๎อมและท่ี
อยูํอาศัยท่ีเหมาะสม 

ส านักปลดั 

๕ ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎และผู๎ยากจน
ให๎มีท่ีอยูํอาศัยท่ี
เหมาะสมปลอดภัย 

ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๑๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๘:๑๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ที่อยูํอาศัยผู๎ยากไร๎
และผูด๎๎อยโอกาส
ได๎รับการซํอมแซม 

ท าให๎ผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาสมีท่ีอยูํ
อาศัยท่ีมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

๖ โครงการเยี่ยมเยือนฟื้นฟู
ก าลังใจให๎ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ 
ผู๎ปุวยเอดส์และกลุมํเสีย่ง 

เพื่อเยี่ยมเยือนฟ้ืนฟู
ผู๎พิการผู๎สูงอายุ 
ผู๎ปุวยเอดส์ กลุํม
เสี่ยงและครอบครัว
โดยอาสาสมัครด๎วย
การสอบถามปัญหา 

ออกเยี่ยมเยือนผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยเอดส์และ
กลุํมเสี่ยง ในต าบลเพ่ือ
เสริมสร๎างก าลังใจและ
มอบเวชภัณฑ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น 

-๐- 
 

-๐- 
 

-๐- 
 

-๐- 
 

ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ 
ผู๎ปุวยเอดส์และกลุํม
เสี่ยง ร๎อยละ ๘๐ มี
ขวัญและก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต 

ท าให๎ผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยเอดส์
และกลุํมเสี่ยง มีขวัญ
ก าลังใจท่ีจะตํอสู๎
และด ารงชีวิตได๎
อยํางปกติสุข 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๗ โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน 
เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎
ประชาชนรู๎จักการ
ออม โดยยึดหลัก 
ประชาชนออม ๑ 
สํวน 
อปท.สมทบ ๑ 
สํวน 
รัฐบาล ๑ สํวน 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดร๎ับ
สวัสดิการ 

ท าให๎ประชาชนมี
ระบบสวสัดิการชุม
ขนที่ดูแลกันอยําง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ฝกึอบรมตัวแทนประชาคม

หมูํบ๎านและตัวแทนอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาต าบลของ
ตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านให๎มี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

- - 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎ตัวแทน
ประชาคมหมูํบ๎าน
และ อช. มีศักยภาพ
ในการพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ พัฒนาสตรีและเสรมิสร๎าง 
ความเข๎มแข็งของครอบครัว 

เพื่อสํงเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

อบรมให๎ความรู๎ตํางๆ  
- การสร๎างภาวะผู๎น า 
- การพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของกลุมํ
สตร ี

- - 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎สตรีได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ความรู๎ ทักษะ มีการ
ด าเนินงานด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ ลด ละ เลิกอบายมุขสร๎างสุข
เยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึกให๎
เยาวชนหํางไกล
อบายมุข 

อบรมให๎ความรู๎ตํางๆแกํ
เยาวชนเกี่ยวกับ
อบายมุข 

๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗ : ๓๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎เยาวชนมี 
ความรู๎ ความเข๎าใจ 
และน าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ วัยรุํนมีรักปลอดภัย อยําไว๎ใจ
เอดส ์

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
แกํวัยรุํนเกี่ยวกับโรค
เอดส์ 

อบรมให๎ความรู๎ตํางๆแกํ
วัยรุํนเกี่ยวกับรักใน
วัยรุํนและเรื่องโรคเอดส ์

๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘ : ๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎วัยรุํนม ีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และน า
ความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ โครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข เพื่อสํงเสริมให๎

ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพดีทั้งกาย 
และจิต 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

- 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎ประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพดีทั้ง
กาย และจติ 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการอบรมให๎ความรู๎ทาง
กฎหมายแกํประชาชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมาย 

อบรมให๎ความรู๎ตํางๆ  
- กฎหมาย/ระเบียบ/
ข๎อบังคับตําง ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
และเยาวชนมี
ความรู๎เกี่ยวกับโทษ
ภัยยาเสพตดิและ
ลดปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร๎างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๘  แผนงานการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ รณรงค์และปูองกันอุบัตภิัย

ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 
เพื่อเตรียมความ
พร๎อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในชํวงเทศกาลปี
ใหม ํ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ละลมใหมํพัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๑๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจใน
การตั้งจุดบริการ
ประชาชนร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ประชาชนมี
ความพอใจและอุํน
ใจเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยในชํวงเทศกาลปี
ใหม ํ

ส านักงาน
ปลัด 

๒ รณรงค์และปูองกันอุบัตภิัย
ทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ละลมใหมํพัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๑๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจใน
การตั้งจุดบริการ
ประชาชนร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ประชาชนมี
ความพอใจและอุํน
ใจเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการจดังานประเพณี

แขํงขันเรือยาวประจ าป ี
เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให๎คง
สืบตํอไป 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี๕๗:๒๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๒๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมร๎อยละ ๖๐  

ท าให๎ประเพณีไทย
คงสืบตํอไป  

กอง
การศึกษาฯ 

๒ งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท๎าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให๎กับ
ประชาชนสร๎างคุณ
งามความดีให๎กับ
ประเทศชาติ 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๗:๑๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมของ
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎ประชาชนได๎
ระลึกถึงคณุงาม
ความดีของทําน
ท๎าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแขํงขันกีฬาประจ า
ต าบลประจ าป ี

เพื่อสํงเสริม
ประชาชนไดใ๎ช๎เวลา
วํางเพื่อเลํนกีฬา
หํางไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๑๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให๎ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง
หํางไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน/
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออกก าลัง
กาย 

จ านวน ๑๒ หมูํบ๎าน ๑๐,๐๐๐ - 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

อุปกรณ์กีฬาตรง
ตามมาตรฐาน 

ท าให๎ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ จัดหาเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมูํบ๎านและเครื่องเลํน
เด็ก 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎
ประชาชนออกก าลงั 

จ านวน ๑๒ หมูํบ๎าน ๑๐,๐๐๐ - 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

เครื่องออกก าลังกาย
ตรงตามมาตรฐาน 

ท าให๎ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๗- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ โครงการจดังานประเพณี

สงกรานต์และวันผู๎สูงอาย ุ
เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให๎คง
สืบตํอไป 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(ป๕ี๗:๓๐,๐๐๐)  
(ป๕ี๘:๓๐,๐๐๐) 
(ป๕ี๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมร๎อยละ ๖๐  

ท าให๎ประเพณีไทย
คงสืบตํอไป  

กอง
การศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๑๐  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ เบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อ  HIV. เพื่อสํงเสริม

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎ติดเชื้อ  HIV. 

ผู๎ติดเชื้อ HIV ได๎รับเบีย้
ยังชีพทุกคน 

๒๔,๐๐๐ 
(ปี๕๗ : ๒๔,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๒๔,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๒๔,๐๐๐) 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎ได๎รับเบี้ย
ยังชีพผู๎ติดเช้ือ  
HIV. ท่ีลงทะเบียน 

ผู๎ติดเชื้อ  HIV.
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
อยํางทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการสร๎างหลักประกัน
รายได๎แกํผูส๎ูงอาย ุ
(เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ) 

เพื่อสร๎าง
หลักประกันรายได๎
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบ้ียยังชีพ 
 - อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  
- อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี  
- อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี  
- อายุ ๙๐ ปีข้ึน  

๗,๙๙๑,๖๐๐ ๘,๐๔๑,๖๐๐ ๘,๐๙๑,๖๐๐ ๘,๑๔๑,๖๐๐ จ านวนผู๎สูงอายุท่ี
ลงทะเบียนรบัเงิน
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ

ท าให๎ผู๎สูงอายุท่ี
ลงทะเบียนได๎รับ
เบี้ยยังชีพอยําง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให๎แกํผู๎พิการ  (เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ) 

เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
เบี้ยความพิการ 

จ านวนคนพิการที่ไดร๎ับ
เบี้ยความพิการ 

๒,๑๘๙,๖๐๐ ๒,๒๐๙,๖๐๐ ๒,๒๒๙,๖๐๐ ๒,๒๔๙,๖๐๐ จ านวนผู๎พิการท่ี
ลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยความพิการ 

ท าให๎ผู๎พิการท่ี
ลงทะเบียนได๎รับเบ้ีย
ความพิการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดลุอยํางยัง่ยืน 
     ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ จ๎างเหมาเก็บขยะมลูฝอย เพื่อก าจัดขยะมลู

ฝอยภายในหมูํบ๎าน 
จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน  - - 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอ
การก าจัดขยะมลู
ฝอย ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐  

ท าให๎ขยะมูลฝอย
ภายในต าบลละลม
ใหมํพัฒนา ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ จัดหาถังขยะมลูฝอย เพื่อรองรับขยะมลู
ฝอยภายในหมูํบ๎าน 

จ านวน  ๑๒  หมูํบ๎าน - - 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ถังขยะได๎มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

ท าให๎มีท่ีรองรับขยะ
มูลฝอยจาก
บ๎านเรือนเพื่อรอการ
น าไปก าจัดตํอไป 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ บริหารจดัการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

๑.เพื่อรณรงค์ให๎
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

หมูํบ๎านในเขตพื้นท่ี 
อบต.ละลมใหมํพัฒนา 
จ านวน ๑๒ หมูํบ๎าน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความ
เข๎าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นไมํ
ต่ ากวําร๎อยละ ๖๐ 
๒.ปริมาณขยะมูล
ฝอยในการน าไป
ก าจัดลดลงไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๖๐ 

๑.ท าให๎ประชาชน
เข๎าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.ท าให๎ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่น าไป
ก าจัดลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๒๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดลุอยํางยัง่ยืน 
     ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ปักแนวเขตที่สาธารณะ 

และรังวัดทีด่ินในต าบลละลม
ใหมํพัฒนา 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ/
ออกรังวัดฯ 

ต าบลละลมใหมํพัฒนา ๒๐,๐๐๐ 
 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนพื้นท่ี
สาธารณะในต าบล
ละลมใหมํพัฒนา
ได๎รับการปักแนวเขต 

ท าให๎ที่สาธารณะไมํ
ถูกบุกรุก/ออกรังวัด
ที่สาธารณะ 

กองชําง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดลุอยํางยัง่ยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ พัฒนาแหลํงน้ า/ปรบัปรุงภูมิ

ทัศน์รอบล าละลม 
 
 

เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ล าละลม 

จ านวน ๑ แหํง - 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการด าเนิน
โครงการไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๖๐  

ท าให๎แหลํงน้ าล า
ละลมได๎รับการ
พัฒนา 

กองชําง 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า 
หมูํ ๗ ล ากุดจอกใหญ ํ
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให๎สวยงาม 

จ านวน ๑ แหํง - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึง
พอใจในการด าเนิน
โครงการไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดลุอยํางยัง่ยืน 
     ๔.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๓ ปลูกปุาชุมชน(โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ) 
เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ด าเนินโครงการปลีะ ๑ 
ครั้ง 

- - 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการด าเนิน
โครงการไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎
ทรัพยากรธรรมชาติ  
เกิดความสมดลุ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการปรับปรุง

ส านักงาน อบต. ละลม
ใหมํพัฒนา 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การท างานท่ี
เหมาะสม สะอาด 
เรียบร๎อย 

รื้อหลังคา ๑๕๔ .๗๕ 
ตร.ม.และเปลี่ยน
หลังคา ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑๑๕,000 - - - ปรับปรุง
ส านักงาน 
จ านวน 1 แหํง 

มีสถานที่ท างานท่ี
สะอาด สะดวก ตํอ
การมาตดิตํอ ของ
ราษฎร 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒ โครงการกํอสร๎างศูนย์

ประสานงาน อปพร. 
เพื่อให๎ อปพร. มี
สถานประชุม 
อบรม และที่
ประสานงานกับ
หนํวยงานอ่ืน 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 ศูนย์
ประสานงาน อป
พร. จ านวน 1 
แหํง 

อปพร.มีสถาน
ประชุม อบรม และ
ที่ประสานงานกับ
หนํวยงานอ่ืน 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการปรับปรุง
หอประชุม อบต. ละลม
ใหมํพัฒนา 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การประชุมและจดั
กิจกรรมตํางๆ 

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 500,000 - - หอประชุม 
จ านวน 1 แหํง 

มีสถานประชุม 
อบรม และจัด
กิจกรรมตํางๆ 

ส านักปลัด 
 

๔ โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
ศูนย์พัฒนาชีวิตและ
สํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุ
ต าบลละลมใหมํพัฒนา 

เพื่อให๎มีห๎องน้ า
เพียงพอแกํ
ผู๎สูงอาย ุ

กว๎าง ๖ ม. ยาว 
๖.๑๐ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑๗๖,๐๐๐ - - - ห๎องน้ า จ านวน ๑ 
แหํง 

มีห๎องน้ าอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับผู๎สูงอายุ  

ส านักปลัด 
 

๕ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ  (ส านักงานปลัด) 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกํพนักงาน
ในการปฏิบัติงานให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เจ๎าหน๎าท่ีส านักงานปลัด
ทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๙:๒๘๕,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๓๓๐,๐๐๐) 

 

๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓๙๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 
 

ขวัญก าลังใจและ
ความทํุมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร๎อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ท าให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ด ี
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ ประดับธงชาติของประเทศ

สมาชิกอาเซียนหน๎า
หนํวยงาน 

เพื่อสนับสนุนการ
เข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

ด าเนินกิจกรรมปลีะ ๑ 
ครั้ง 

- - 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ธงชาติประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ท าให๎สนับสนุนการ
เข๎าสูํประชาคม
อาเซียนเพื่อความ
เป็นสากลอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานปลดั) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู๎บริหาร 
เจ๎าหน๎าท่ี อบต. 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๑๙๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๙๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรตํอจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให๎บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู๎บรหิาร/
สมาชิกสภา/พนักงานสํวน
ต าบล/ลูกจ๎าง/พนักงานจ๎าง 

๑.เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎บุคลากร
ได๎ศึกษาหาความรู๎
ประสบการณ์ในการ
มาพัฒนาองค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสร๎าง
ความสัมพันธ์ ปรับ
ทัศนคติระหวําง
เจ๎าหน๎าท่ีฝุาย
การเมืองและประจ า 

ผู๎บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานสํวนต าบล/
ลูกจ๎าง/พนักงานจ๎าง 

ทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๓๐๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐๐,๐๐๐) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

ความพงึพอใจและ
ความรู๎ความเข๎าใจ
ของผู๎เข๎ารับ
การศึกษาดูงานไมํ
ต่ ากวําร๎อยละ ๖๐ 

๑.ท าให๎บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
๒.ท าให๎เกิดความ
สามัคคีและทัศนคติ
ท่ีดีระหวําง
ข๎าราชการประจ า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๙ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อเป็นคํา
บ ารุงรักษาและ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ คําบริการ
ระบบการเชื่อมตํอ
อินเตอร์เนต็ คํา
จัดท าดูแลเว็ปไซด ์

ด าเนินการตามโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 

(ปี๕๗:๓๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ท าให๎มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐ การพัฒนาการบรหิารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นคํา
ด าเนินการกิจกรรม
ตํางๆ เชํน การจัดท า
ตู๎รับเรื่องราวร๎อง
ทุกข์ ร๎องเรียน ปูาย/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการตามโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง 

-๐- 
 
 

-๐- -๐- -๐- ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

ท าให๎การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ คําจ๎างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด๎านคณุภาพการ
ให๎บริการ 

เพื่อติดตามและ
ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ตํอการปฏิบัติ
ราชการด๎านคุณภาพ
การให๎บริการ 

๑๒  หมูํบ๎าน ๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๒๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร๎อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ตํอการปฏิบัติ
ราชการด๎านคุณภาพ
การให๎บริการร๎อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให๎รู๎ถึงความพึง
พอใจของประชาชน
ตํอการปฏิบัติ
ราชการด๎านคุณภาพ
การให๎บริการแกํ
ประชาชนของ
หนํวยงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑๒ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (กองคลัง) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกํ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เจ๎าหน๎าท่ีกองคลังทุกคน ๑๘๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๑๔๖,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๕๒,๔๗๐) 

 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุํมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร๎อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่มีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
 

๑๓ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ๎าหน๎าท่ีกองคลังทุกคน 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๙๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๑๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรตํอจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให๎บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

๑๔ จัดท าหรือปรบัปรุงแผนท่ี
ภาษี 

เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได ๎

ด าเนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีให๎

ส าเรจ็ 

๘๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๘๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จัดท าหรือปรบัปรุง
แผนที่ภาษีได๎ส าเร็จ 

ท าให๎ระบบการ
จัดเก็บภาษีของ
หนํวยงานไดร๎ับการ
พัฒนา 

กองคลัง 

๑๕ โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี  

เพื่อให๎บริการ
ประชาชนนอก
สถานท่ี 

ปีละ ๑ ครั้ง -๐- -๐- -๐- -๐- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการ ร๎อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร๎ับการ
บริหารจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (กองศกึษาฯ) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกํ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เจ๎าหน๎าท่ีกองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๗๔,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๘๗,๓๐๐) 

 

๑๓๖,๐๐๐ 
 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุํมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร๎อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองศึกษาฯ 
 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองศึกษาฯ) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ๎าหน๎าท่ีกองการศึกษา
ฯ ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรตํอจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให๎บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองศึกษาฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  (กองชําง) 
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกํ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

เจ๎าหน๎าท่ี อบต.ทุกทําน ๑๔๑,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๙๑,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๙๗,๐๐๐) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๙,๐๐๐ 
 

๑๘๙,๐๐๐ ขวัญก าลังใจและ
ความทุํมเทในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานร๎อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

กองชําง 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองชําง) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกฯอบต. ผู๎บริหาร 
เจ๎าหน๎าท่ี อบต. 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๗๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๖๐,๐๐๐) 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรตํอจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ท าให๎บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองชําง 

๓ บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมถนน
สายหลักและถนนสายรอง ใน
เขตความรับผดิชอบของ 
อบต.ละลมใหมํพัฒนา 

เพื่อถนนได๎
มาตรฐานราษฎรได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  ยาว  ๒๔๐
เมตร   

๖๐๐,๐๐๐  
 

 (ปี๕๘:๕๓๐,๖๕๐) 
(ปี๕๙:๖๐๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๖๐๐,๐๐๐) 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

๖๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึน้ไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
 

๔ บ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ  

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

ในเขตรับผดิชอบของ 
อบต.ละลมใหมํพัฒนา 

๒๐๐,๐๐๐   
ปี๕๘:๑๐๐,๐๐๐) 
(ป๕ี๙:๑๑๐,๐๐๐) 
(ป๖ี๐:๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

๒๐๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรได๎รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



-๑๓๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ ตรวจสอบน้ าประปาหมูํบ๎าน

และน้ าบาดาล 
เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีไ่ด๎
มาตรฐาน 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.ละลมใหมํ
พัฒนา 

๓๐,๐๐๐ 
  

 (ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตามโครงการร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีไ่ด๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ เสรมิสร๎างคุณธรรมจริยธรรม

ผู๎บริหาร สมาชิกอบต. 
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎างองค์การ
บริหารสํวนต าบลละลมใหมํ
พัฒนา 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎
ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างมี
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ท างาน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างมี
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ท างานในองค์กร 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 

ท าให๎ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างมี
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 
-๑๓๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
     ๕.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒ เตรียมความพร๎อมด๎าน

ภาษาอังกฤษแกํพนักงาน
เจ๎าหน๎าของหนํวยงาน 
ผู๎บริหาร สมาชิก 

เพื่อสนับสนุกการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจ๎าหน๎าที่
อบต.ทุกทําน 

- - 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความรู๎ด๎าน
ภาษาอังกฤษของ
พนักงานเจ๎าหน๎าท่ี
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

ท าให๎มีความพร๎อม
ในการบริการ
ประชาชนและผู๎มา
ติดตํอราชการท่ีเป็น
ชาวตํางชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร๎างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก 

อบต./สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๒  หมูํบา๎น ๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

- - การด าเนินการ
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ท าให๎การเลือกตั้ง
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการเฉลิมประเกียรต ิ เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนใน
งานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีตํางๆ 

๑๒  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ 
 (ปี ๕๘:๕๐,๐๐๐) 
(ปี ๕๙:๕๐,๐๐๐) 
(ปี ๖๐:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมีสํวน
รํวมของประชาชนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 

ท าให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในกิจกรรม
ตํางๆมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
 



 

-๑๓๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

เพื่ออุดหนุนในการ
ขยายเขตไฟฟูา
ให๎กับประชาชนท่ี
ไมํมไีฟฟูาใช๎ เพื่อ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ า
คืนและมไีฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

-ขยายเขตไฟฟูา 
-ขยายเขตตดิตั้งไฟฟูา
สํองสวํางสาธารณะ
พร๎อมอุปกรณ์ในต าบล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคไดร๎ับเงิน
อุดหนนุ 

- ท าให๎ราษฎร
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลาค่ าคืน   
- ท าให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 

การไฟฟูา
สํวน

ภูมิภาค 

รวม ๑  โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด๎านการสานตํอแนวทางพระราชด าริ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุํมอาชีพและ
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให๎มี
การบริหารจัดการ
การสํงเสริมอาชีพ
ของชุมชนอยํางมี
ระบบและสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชนภาคการผลิต 

อุดหนุนงบประมาณ
ให๎แกํกลุํมอาชีพกลุํม
วิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ความพร๎อมในการ
สร๎างความเข๎มแข็งใน
อาชีพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กลุํมอาชีพกลุํม
วิสาหกิจชุมชน
ร๎อยละ ๖๐ 
ได๎รับทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ท าให๎ภาคการ
ผลิตสินค๎า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเกิด
ความเข๎มแข็ง
และยั่งยืนใน
อาชีพ 

ส านักปลดั กลุํมอาชีพ
กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน 

รวม ๑  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลละลมใหมํพัฒนา ตาม
โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

เพื่อสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 

ตลอดปีการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

ท าให๎เด็กปฐมวัย
ของศพด.มี
คุณธรรมประจ า 

กอง
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
ต าบลละลม
ใหมํพัฒนา 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - -  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันอยํางทั่วถึง 

๓  โรงเรยีนในต าบล
ละลมใหมํพัฒนา 

๑,๘๔๔,๐๐๐ 
 
 (ปี๕๗ ๙๘๒,๘๐๐) 
(ปี๕๘๑,๘๔๔,๐๐๐) 
(ปี๕๙๑,๘๔๔,๐๐๐) 

๑,๘๔๔,๐๐๐ 
 

๑,๘๔๔,๐๐๐ 
 

๑,๘๔๔,๐๐๐ 
 

เด็กทุกคนใน
จ านวน ๓ 
โรงเรียนไดร๎ับ
อาหารกลางวัน 

ท าให๎เด็ก
นักเรียนทุก
คนได๎
รับประทาน
อาหาร
กลางวันทุก
คน 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  
สพฐ. ๓ 
โรงเรียนใน
ต าบลพละลม
ใหมํพัฒนา 

รวม ๑  โครงการ - - ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.
โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให๎นักเรียนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

โรงเรียน สพฐ.  
จ านวน ๓  โรงเรยีน 

๑๕,๐๐๐ 
 

(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนกลุํมเสี่ยง
ในนักเรียนใน
การใช๎สารเสพ
ติดลดลง 

ท าให๎นักเรียน
มีสุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

โรงเรียน  
สพฐ. ๓
โรงเรียนใน
ต าบลพละลม
ใหมํพัฒนา 

รวม ๑  โครงการ - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - -  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนสาธารณสุขมลู
ฐานหมูํบ๎าน 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
หมูํบ๎าน 

จ านวน ๑๒ หมูํบ๎าน ๑๘๐,๐๐๐ 

 
(ปี๕๗ : ๑๘๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘ : ๒๘๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙ : ๙๐,๐๐๐) 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

ผลการ
ด าเนินการด๎าน
สาธารณสุขมูล
ฐานก๎าวหน๎าร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

สาธารณสุข
มูลฐาน
หมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

อสม.ต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 

รวม ๑  โครงการ - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร๎างสังคมใหม๎ีคณุภาพชีวิตที่ดีอยํางทั่วถึงและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอ าเภอโชคชัย
ตามโครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตต าบลละลมใหมํ
พัฒนา 

ด าเนินกิจกรรมปลีะ 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๗:๒๐,๐๐๐)  
(ปี๕๘:๓๐,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๓๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู๎เข๎ารับ
การบ าบัดลดลง
อยํางตํอเนื่องทุกปี 

ท าให๎ปัญหายา
เสพติดลดลง   

ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอโชคชัย 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๑๔๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร๎างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอบต.กระโทก 
ตามโครงการศูนยร์วม
ข๎อมูล อปท.และศูนย์
ข๎อมูลขําวสารการจดัซื้อ
หรือจัดจ๎างของอปท.
ระดับอ าเภอ 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนโครงการ
ศูนย์รวมข๎อมูล 
อปท.และศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจ๎างของอปท.
ระดับอ าเภอ 

ด าเนินการปลีะ ๑ 
ครั้ง 

๑๒,๐๐๐ 
 

 (ปี๕๘:๑๑,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๑,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๑,๐๐๐) 

 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

โครงการศูนย์รวม
ข๎อมูล อปท.และ
ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจ๎างของ
อปท.ระดับอ าเภอ
ลุลํวงไปด๎วยดี 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.กระโทก 

๒ อุดหนุนอ าเภอโชคชัย
ตามโครงการงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีตํางๆ 

เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอโชค
ชัยตามโครงการงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานประเพณี
ตํางๆ 

งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงาน
ประเพณีตําง ๆ ที่
ทางราชการจัดขึ้น 

๑๓,๐๐๐ 
 

ปี๕๘:๑๒,๐๐๐) 
(ปี๕๙:๑๒,๐๐๐) 
(ปี๖๐:๑๓,๐๐๐) 

 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ การด าเนินงาน
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และงาน
ประเพณีตําง ๆ ท่ี
ทางราชการจัดขึ้น
ส าเร็จลุลํวงไป
ด๎วยดี 

ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอโชคชัย 

รวม ๒  โครงการ - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - -  
รวม

ทั้งสิ้น 
๙  โครงการ - - ๒,๔๕๔,๐๐๐ ๒,๔๕๔,๐๐๐ ๒,๔๕๔,๐๐๐ ๒,๔๕๔,๐๐๐ - - -  

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
-๑๔๗- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎าน

ละลม หมูํที่ ๓ ต าบลละลม
ใหมํพัฒนา  อ าเภอโชคชัย
ถึงบ๎านโคกลอย เทศบาล
ต าบลหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ล าดับความส าคัญที่ ๖) 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมระหวําง
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนากับต าบล
แหลมทอง 

กว๎าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๖,๒๐๐.๐๐ เมตร 

เริ่มตน๎ 48P201639N1641532 
สิ้นสุด 48P208006 N1649649 

๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒,๖๐๔,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง อบต.
ละลมใหมํ
พัฒนาและ 
อบจ.นม. 

๒ กํอสร๎างถนนลูกรังสายแยก
บ๎านคลองกระชายต าบล
ละลมใหมํพัฒนาถึงบ๎าน
โนนเพชร เทศบาลต าบล
ทําเยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ล าดับความส าคัญที่ ๑) 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมระหวําง
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนากับต าบลทํา
เยี่ยม 

กว๎าง  ๘.๐๐  เมตร  หนา  
ยาว ๖,๕๐๐ เมตร   
เริ่มตน๎ 48P202180 N1637918 
สิ้นสุด 48P202016 N1632507 

๑,๙๐๐,๐๐๐  
 
 

๑,๙๐๐,๐๐๐  ๑,๙๐๐,๐๐๐  ๑,๙๐๐,๐๐๐  ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง อบต.
ละลมใหมํ
พัฒนาและ 
อบจ.นม. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๔๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๓ กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎าน

ละลมหมูํที่ ๒ ต าบลละลม
ใหมํพัฒนา อ าเภอโชคชัย 
ถึงบ๎านโคกลอย เทศบาล
ต าบลหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมระหวําง
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนากับต าบล
หนองบุญมาก 

กว๎าง  ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๕,๕๐๐ เมตร 
เริ่มตน๎ 48P201628 N1641227 
 สิ้นสุด 48P207060 N1640599 

๒,๓๑๐,๐๐๐ ๒,๓๑๐,๐๐๐ ๒,๓๑๐,๐๐๐ ๒,๓๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา
และ อบ
จ.นม. 

๔ กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎าน
โคกพลวง ต าบลละลมใหมํ
พัฒนา อ าเภอโชคชัย ถึง 
บ๎านโนนเพชร เทศบาล
ต าบลแหลมทอง อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสมีา 
(ล าดับความส าคัญที่ ๖) 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมระหวําง
ต าบลละลมใหมํ
พัฒนากับต าบล
แหลมทอง 

กว๎าง ๘.๐๐ เมตร ยาว 
๖,๕๐๐.๐๐ เมตร 

เริ่มตน๎ 48P202186N1637933 
สิ้นสุด 48P202327N1633456  

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา
และ อบ
จ.นม. 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๔๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕ กํอสร๎างถนนคสล.รอบสระ

กุดจอกใหญํ หมูํที่ ๗ 
 
(ล าดับความส าคัญที่ ๑) 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมในต าบลละ
ลมใหมํพัฒนา 

กว๎าง  ๘.๐๐  เมตร  หนา  
ยาว ๖,๕๐๐ เมตร   
เริ่มตน๎ 48P202180 N1637918 
สิ้นสุด 48P202016 N1632507 

๒,๗๕๙,๐๐๐ 
 

๒,๗๕๙,๐๐๐ ๒,๗๕๙,๐๐๐ ๒,๗๕๙,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา
และ อบ
จ.นม. 

๖ กํอสร๎างถนนคสล.สาย
คลองยายนวล-บ๎านกุด
โบสถ์ ต.ทาํอําง หมูํที่ 
๑๑ 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมระหวําง
ต าบลละลมใหมํพัฒนา
กับต าบลทําอําง 

กว๎าง  ๕.๐๐  เมตร  หนา
๐.๑๕ ม.  ยาว ๙๕๐ 
เมตร   
 

- - - ๒,๔๒๗,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกร๎อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให๎ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชําง 
อบต.ละลม
ใหมํพัฒนา
และ อบ
จ.นม. 

๗ กํอสร๎างถนนคสล.ซอย
หนองหอย บ๎านโคก
พลวง หมูํที่ ๑๒ 
 
(ล าดบัความส าคัญที่ ๑) 

เพื่อถนนได๎มาตรฐาน
ราษฎรได๎ใช๎สัญจรไป
มาได๎สะดวก 

กว๎าง ๕ เมตร  ยาว  
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.  
 

๒,๕๕๕,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวกร๎อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ท าให๎
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.ละ
ลมใหมํ
พัฒนาและ 
อบจ.นม. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



-๑๕๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๘ กํอสร๎างระบบประปาผิว

ดินขนาดใหญํ หมูํที่ ๙ 
บ๎านคลองยาง 

เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่ได๎ใช๎น้ าที่
สะอาดและเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค-
บริโภค 

รายละเอียดตามแบบ
ก าหนด 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึง
พอใจใช๎น้ าสะอาด
ในการอุปโภค-
บริโภค 

ราษฎรใน
หมํูบ๎านมนี้ า
สะอาดใช๎
เพียงพอส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 
อบต.ละ
ลมใหมํ
พัฒนา 

   รวม ๑๓,๘๑๘,๐๐๐ ๑๓,๘๑๘,๐๐๐ ๑๓,๘๑๘,๐๐๐ ๙,๖๙๐,๐๐๐    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 - ๑๕๑ - 
 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   

          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

(คําครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง)    
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีนวมโครงชุบ จ านวน  ๓๐  ตัว ตัวละ 
๑,๔๐๐ บาท 

๔๒.๐๐๐ ๔๒.๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

        ๒. เพื่อจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา หน๎า ๑๐ 
หมูํ ๙ 

จ านวน ๑ ชุด รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์

       
8.500  

- - - ส านักงานปลัด 

        ๓. เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก  จ านวน ๕๐ ตัว ๑๔.๐๐๐    -  - ส านักงานปลัด 

        ๔. เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
๒ บาน 

จ านวน ๑ ตู ๎ - -       4.500  - ส านักงานปลัด 

        ๕.เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน ขนาด 63Wx74Dx99H cm.
จ านวน ๖  ตัว  

๒๓.๔๐๐  - ๒๓.๔๐๐  - ส านักงานปลัด 

        ๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ชนิดติดผนัง  

ขนาด  ๑๘,๐๐๐ BTU 
จ านวน  ๑ เครื่อง 

๒๑.๐๐๐  - - - ส านักงานปลัด 

        ๗.เพื่อจัดซื้อเตนท์ผา๎ใบทรงโค๎ง ขนาด ๕x๑๒x๒.๕ ม.  - ๖๖.๐๐๐  -  - ส านักงานปลัด 

        ๘.เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน    ๙ 
ตัว 

 -  ๔.๕๐๐  -   - ส านักงานปลัด 

        ๙.เพื่อจัดซื้อพัดลมอตุลาหกรรมโครง
เหลี่ยม ขาตั้งล๎อเลื่อน  

ขนาด ๒๔  นิ้ว จ านวน ๓ ตัว  ๑๒.๐๐๐  -   -  - ส านักงานปลัด 

            
 

          

แบบ ผ. ๐๘ 



 
 

 - ๑๕๒ - 
 

บัญชีครุภณัฑ ์
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   

          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

        ๑๐.เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ า ขนาด  ๒๔  นิ้ว  ๓๘.๐๐๐  -   -   - ส านักงานปลัด 

          จ านวน  ๒ เครื่อง           
      ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ส ี

จ านวน ๑ ชุด เกณฑ์
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ
๒๕๖๐ 

 -  -  ๑๗.๐๐๐ - ส านักงานปลัด 

        ๒. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานประมวลผล แบบท่ี ๑ 

ขนาดจอไมํน๎อยกวํา ๑๙นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

 -  - ๑๖.๐๐๐  - ส านักงานปลัด 

        ๓. เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐VA 

จ านวน ๑ เครื่อง   -  - ๑.๖๐๐  - ส านักงานปลัด 

      ครุภณัฑ์โฆษณา ๑.เพื่อจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

กล๎องถํายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด ๒๔ 
ล๎านพิกเซล จ านวน ๑ ตัว 

๑๘.๐๐๐  -  -  - ส านักงานปลัด 

        ๒. กระดานไวท์บอรด์ ๒ หน๎า ขนาด ๙๐x๑๒๐ ซม.  - ๒๐.๐๐๐๐   -  - ส านักงานปลัด 

        แบบมีล๎อเลื่อน จ านวน  ๕  อัน           
      ครุภณัฑ์การเกษตร ๑.เพื่อจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง   -   - ๕๙.๐๐๐  - ส านักงานปลัด 

           

แบบ ผ. ๐๘ 



 

 - ๑๕๓ - 
 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   
          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

      

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

๑. เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง ส าหรับตดิตั้ง
ศูนย์ผู๎สูงอาย ุ

จ านวน  ๑  ถัง ๒๑.๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

      

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

๑.เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ์ ขนาด  ๑๒๐ cc จ านวน ๑ 
คัน 

 - ๕๑.๐๐๐  -  - ส านักงานปลัด 

        

๒.เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไมํต่ ากวํา 
๑๗๐ กิโลวตัต์ แบบอัดท๎าย 

 -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ส านักงานปลัด 

      ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

๑. เพื่อจัดซื้อตู๎ล าโพงขยายเสยีงพร๎อม
ไมคล์อยคู ํ

ล าโพงอเนกประสงค ์๒ ตัว มี
แอมป์ในตัวขนาด ๑๕ นิ้ว 
ขนาด ๓๐๐ วัตต ์ 

-  - ๗.๕๐๐ - ส านักงานปลัด 

  แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

(คําครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง)    
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อโต๏ะชุดเข๎ามุม ขนาด W180xD  120xH75 
cm. เคลือบผิวด๎วยเมลามิน
หนา 25 mm.   

๗.๐๐๐ ๒๑.๐๐๐ - - กองคลัง 

  
      ๒. เพื่อจัดซื้อเกา๎อี้ส านักงาน ขนาด 63Wx74Dx99H cm.

จ านวน ๑๕  ตัว  
 - ๕๘.๕๐๐ - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



 - ๑๕๔ - 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

           ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   

          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

        

๒.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ 

ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๑.๒๐๐  - ๕๑.๒๐๐  - กองคลัง 

        
๓.เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบ 

จ านวน  ๔  ตู๎ ตู๎ละ ๕,๐๐๐ 
บาท 

 -  - ๒๐.๐๐  - กองคลัง 

        

๔.เพื่อจัดซื้อตู๎แฟูมสูงโลํง ๔ ช้ันเก็บ
เอกสาร 

จ านวน  ๔  ตู๎ ตู๎ละ ๓,๕๐๐ 
บาท 

 - ๑๔.๐๐๐๐  -   - กองคลัง 

      ครุภณัฑ ์ ๑.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรส์ าหรับ จ านวน ๓ เครื่อง (ตาม ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐  - กองคลัง 

      คอมพิวเตอร ์ งานประมวลผล แบบท่ี ๒ แบบมาตรฐานครภุัณฑ์ที ่           
        Network แบบท่ี ๒ กระทรวง ICT ก าหนด)           

      ครุภณัฑ ์ ๑.เพื่อจัดซื้อเครื่องตดัหญ๎าแบบเดนิ จ านวน  ๑ เครื่อง  -  - ๑๓.๐๐๐  -  กองคลัง 

      งานบ๎านงานครัว ตาม ตามแบบมาตรฐาตครภุัณฑ ์           
๒ แผนงาน

การศึกษา 
(คําครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง)    
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน ๑ ชุด ขนาด ๙ นิ้ว มี
ฐานรองโต๏ะหมูํและมีโต๏ะ
แทํนบูชา ๙ นิ้ว 

๘.๕๐๐ - - - กองการศึกษา
ฯ 

        ๒. เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็กชนิด ๒ บานเปิด จ านวน  ๒  หลัง ๕.๕๐๐ ๕.๕๐๐ - - กองการศึกษา
ฯ 

        ๓. เพื่อจัดซื้อตู๎เอกสารบานเลื่อน จ านวน  ๒  หลัง  - ๕.๕๐๐ ๕.๕๐๐ - กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



 - ๑๕๕ - 

บัญชีครุภณัฑ ์
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   

          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

        

๔. เพื่อจัดซื้อโซฟาตัวยาวพร๎อมโต๏ะ
กลาง 

ขนาด ๑๘๐x๘๕x๘๐ซม. 
จ านวน ๑ ชุด 

๕.๐๐๐  - - - กองการศึกษา
ฯ 

        

๕.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๔ เครื่อง 

 - ๕๑.๘๐๐ ๕๑.๘๐  - กองการศึกษา
ฯ 

        

๖. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนดิ
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด ๑๒,๐๐๐  บีทียู
จ านวน  ๑  เครื่อง 

๑๗.๐๐๐  -   -  - กองการศึกษา
ฯ 

      
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๒.เพื่อจัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร ์ ขนาด W๑๐๐xD๖๐xH๗๕ 
cm. จ านวน ๑ โต๏ะ 

๒.๔๐๐  -   -  - กองการศึกษา
ฯ 

      

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๑.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ขนาดจอไมํน๎อยกวํา ๑๙นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

 - ๑๖.๐๐๐  -   - กองการศึกษา
ฯ 

        ๒. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า  

ขนาด ๑๘ หนา๎ / นาที
จ านวน  ๒  เครื่อง 

๓.๓๐๐ ๓.๓๐๐  -   -  กองการศึกษา
ฯ 

๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(คําครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง)    
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑.เก๎าอีส้ านักงาน ขนาด 63Wx74Dx99H cm.
จ านวน ๖  ตัว  

 - ๑๙.๕๐๐  -  - กองชําง 

           

แบบ ผ. ๐๘ 



 - ๑๕๖ - 
บัญชีครุภณัฑ ์

 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารสํวนต าบลละลมใหมํพัฒนา อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา   

          (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หนํวยงาน 
            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

      

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ นิ้ว 
จ านวน ๒ เครื่อง (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

 -  - ๒๙.๐๐๐ ๒๙.๐๐ กองชําง 

      

  ๒. เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA  

จ านวน  ๑  ชุด            
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

 - - ๓.๒๐๐ ๓.๒๐๐ กองชําง 

      

  ๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวด า 

จ านวน  ๑  เครื่อง         
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ที่
กระทรวง ICT ก าหนด) 

 -  - - ๕.๐๐๐ กองชําง 

      

ครุภณัฑ์กํอสร๎าง ๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ์ ขนาดเครื่องยนต์ ๑ แรงม๎า 
บาร์โซํยาว ๑๑.๕ นิ้ว 
น้ าหนัก ๕ กก. 

๘.๐๐๐  -  -   - กองชําง 

แบบ ผ. ๐๘ แบบ ผ. ๐๘ 



 
 


