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(พ.ศ.2561 – 2564) 

เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 

    เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีโครงการ กิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
แต่มิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๑) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ 

    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 



สารบัญ 
หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล         ๑ 
บทน า 
 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       ๒ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      ๒ 
 ๑.๓ ขั้นตอนการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     ๒ 
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๗)       ๔ 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)       ๖ 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)       ๓๑ 
 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)        ๓๓ 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนงานนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ไป
แล้วนั้น  แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของ ผู้บริหาร และเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

  ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย การจ่าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อให้ 

 



 

-๔- 
 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

 
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 ๒๘ ๕,๗๕๑,๒๕๐ ๓๐ ๑๐,๓๑๘,๔๐๐ ๒๓ ๑๑,๑๓๗,๙๐๐ ๑๗ ๒๙,๕๑๘,๐๐๐ ๙๘ ๕๖,๗๒๕,๕๕๐ 

รวม ๒๘ ๕,๗๕๑,๒๕๐ ๓๐ ๑๐,๓๑๘,๔๐๐ ๒๓ ๑๑,๑๓๗,๙๐๐ ๑๗ ๒๙,๕๑๘,๐๐๐ ๙๘ ๕๖,๗๒๕,๕๕๐ 
๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข                     
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒๕๓,๘๐๐ ๒ ๒๕๓,๘๐๐ ๒ ๒๕๓,๘๐๐ ๒ ๒๕๓,๘๐๐ ๘ ๑,๐๑๕,๒๐๐ 

     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
     ๓.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๐,๐๐๐ 
            และนันทนาการ 

รวม ๕ ๓๓๓,๘๐๐ ๕ ๓๑๓,๘๐๐ ๕ ๓๑๓,๘๐๐ ๕ ๓๑๓,๘๐๐ ๒๐ ๑,๒๗๕,๒๐๐ 

           
           
           
           
         
         

แบบ ผ. ๐๗ 



-๕- 

          

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

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) 

๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

               ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

               ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๑๖ ๒๒๘,๐๐๐ 

รวม ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๑๖ ๒๒๘,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๓๘ ๖,๑๙๒,๐๕๐ ๔๐ ๑๐,๗๓๙,๒๐๐ ๓๓ ๑๑,๕๕๘,๗๐๐ ๒๗ ๒๙,๙๓๘,๘๐๐ ๑๓๘ ๕๘,๔๒๘,๗๕๐ 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก จากอู่มหานคร-เดิ่นข้ี
หมา 

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว  
๑,๕๐๐ ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร

สะดวกร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายส าลี 
แตะกระโทก 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

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

- 84,000 - 
- 

ถนนคสล.จ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 
 

๓ โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. หน้าบ้านนายค า และ
หลังบ้านนายชัย ม.4 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย 

- - - 100,000 
ถนนคสล.จ านวน 

1 เส้น 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
 

๔ อุปกรณ์ออกก าลังกาย และ
เครื่องเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสถานท่ีออกก าลังกาย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 189,000 

อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย และเครื่องเด็ก

เล่น จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรได้ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 
 

๕ โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน
ผิวจราจรหินคลุกข้างอู่ช่าง
ศักดิ์ หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น 

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

100,000 - - - 
ถนนมูลดินผิว
จราจรหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖ โครงการวางท่อระบายน้ า 

คสล.  หมู่ที่ 1 ซอยโรงสี
นายโยธ ี

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ท่อ คสล.ขนาด ø 0.40 
ม. ยาว 60 ม. พร้อมบ่อ
พัก ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

350,000    ท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน 1 จุด 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

๗ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1
ซอยหลังวัดละลม  

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 140 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

250,000    รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบสระสาธารณะ
ประโยชน์และแปลงผัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
มากขึ้น 

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

 ๒๐0,000   ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๙ โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายและเครื่องเล่น
เด็ก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 189,000   ลานออกก าลังกาย 
จ านวน 1 แห่ง 

ราษฎรไดม้ีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างบันไดลง
ล าละลม (ท่าหว่า) หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ลงไปตักน้ า 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 100,000   บันไดลงสระ 
จ านวน 1 แห่ง 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการลงล า
ละลมมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
11 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. หมู่ที่ 1ซอยกลาง  
เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 470 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนดอ  

- - 350,000 350,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายกอบชัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 50,500 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ล าละลม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

- - - 22,000,000 
 

สะพาน จ านวน 1 
เส้น 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายธ ารง
ศักดิ์ – บ้านนายประคอง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

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

- ๙๕,๐๐๐ - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

หมู่ที่ 2 ไร่นายสนิท – ไร่นาง
ละม่อม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,250ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

-  500,000 

 

ถนนมูลดิน/หิน
คลุกจ านวน 1 เส้น 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

16 โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ที่ 
2 จากบ้านนายเฉลิม – บ้าน
นายวิชัย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

 441,000 450,000  ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

17 โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ที่ 
2 ซอยโคกสูง  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

 420,000 420,000 420,000 ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รพ.สต. 
– คลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.05 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 - 682,000- - ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
19 โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน 

หมู่ที่ 3 สายนานางแป้น  
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
280ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

380,000   
 

ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุกจ านวน 1 
เส้น 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายชูชาติ  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- 45,000 -  ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสุชาติ  
จันปทุม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

 75,000 -  ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสุนทร ทันนะ
วัตร 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- 60,600 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนาย
ประภาส 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- - 45,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายหล่อน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
60หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

-  90,900 
 

ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนายวิเชียร  
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- - - 151,000 ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 สายรอบหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

  350,000 350,000 ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายโคกตาอ้น-หนอง
ตะคร้อ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ช่วงกม.๒+๑๙๐-๒+
๓๔๐ ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว ๑50 ม. หินคลุก
หนา 0.1๐ ม.  
ช่วงกม.๓+๒๐๐-๓+
๕๔๖ กว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๔๖ ม.หินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม. 
ช่วงกม.๔+๔๐๐-๔+
๕๐๐ กว้าง ๕ ม.ยาว 
๑๐๐ ม.หินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม.พื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๒,๙๘๐ ม. 

๑๔๔,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
2๘ โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/

ลูกรัง/หินคลุก แยกหนอง
ตะแบก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- - 500,000 500,000 ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายไมตร ี

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

151,500 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

30 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนาย
ขวัญชัย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

250,000 - - 
- 

ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้าน
ละลม  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

250,000 - - - ลานอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

32 โครงการวางท่อส่งน้ าจาก
คลองชลประทานถึงสระ
ประปา หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภค 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

500,000 - - - ท่อส่งน้ า จ านวน 1 
แห่ง 

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสนุ่น 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

151,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
34 โครงการปรับปรุงถนนคสล. 

หมู่ที่ 5 คลองชลประทาน – 
สระประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

250,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนาย
สมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

151,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบ
จากล าละลมพร้อมท่อส่งน้ า
ถึงระบบประปา หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 500,000 - โรงสูบน้ า จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 สายเลยีบคลอง
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

   2,398,000 ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางวิไล
วรรณ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

121,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๓๙ โครงการปรับปรุง คสล. หมู่ที่ 
6 รอบหมู่บ้าน (บ้านนาย
เดชดิศักดิ์) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

500,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๔๐ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุก หมู่ที่ ๖ ซอยนานายยิ้ม 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ช่วง ๑ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๗๐ ม. ผิวหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๑๘๘ ลบ.ม. 
ช่วง ๒ ขนาดกว้าง ๓ ม.
ยาว ๒๘๐ ม. ผิวหิน
คลุกหนา๐.๑๐ ม.หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๘๔ ลบ.ม. 

๑๓๑,๐๐๐ - - - ปรับปรุงถนนหิน
คลุกให้ดีขึ้น 
จ านวน ๑ สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๔๑ โครงการปรับปรุง คสล. หมู่ที่ 
6 ซอยกลางบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๔๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - สะพาน จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๔๓ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ 
ซอยโรงสีนายเทิน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๔๐ ตร.ม. 

๒๔,๐๐๐ - - - ซ่อมแซมถนนช ารุด
ให้ดีขึ้น จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๔๔ โครงการซ่อมแซมถนนหิน

คลุก สายนานายก้อน-ท านบ
ใหม่ หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา 0.10 ม.
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  

๒๒,000 - - - ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

4๕ โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/
หินคลุก นานางล าดวน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,250 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 5๐0,000 - - ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

4๖ โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/
ลูกรัง/หินคลุก นานายช้ัน-ทุ่ง
ธรรมโรง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,800 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - 500,000 ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

4๗ โครงการก่อสร้าง หินคลุก 
สายคลองลวก-เขาโคกรักษ ์

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,300 ม. หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

540,000 - - - ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๔๘ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่  

เพือ่ไม่ให้มีน้ าท่วม
ขังถนน 

ร่องระบายน้ าขนาดปาก
บนกว้าง ๑.๓๐ ม. ลึก 
๐.๗๐ ม.  

๑๗๕,000 - - - ร่องระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายละม่อม 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

  303,000  ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

50 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก สายเลยีบสระกุด
จอก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ช่วง ๑ ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว ๑๗๐ ม. หนา 
0.10 ม. หรือปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘ 
ลบ.ม.  ช่วง ๒ กว้าง ๕ 
ม. ยาว ๑,๓๑๐ ม.หนา 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๖๕๕ ลบ.ม. 

๓๕0,000 - - 

- 

ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๕๑ โครงการต่อเติมศาลา SML 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประชาคม 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 350,000 - - ศาลา SML จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีประชาคม 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/
ลูกรัง/หินคลุก รอบแปลง
เกษตร หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- 500,000 - - ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
5๓ โครงการก่อสร้างถนนมลู

ดิน/หินคลุก นานางเย็น 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ 500,000 - - ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๕๔ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 ซอยบ้าน
นายอ๋อย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 75,000 - - ถนนคสล. จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๕๕ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 ซอยบ้าน
นางปภาว ี

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 106,000 

- 

ถนนคสล. จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๕๖ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 
สายหลัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 4,300,00
0 

- แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

๕๗ โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7 สายสระกดุ
จอก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.   
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 300,000 ถนนหินคลุก จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๕๘ โครงการก่อสร้างถนน  

หินคลุก หมู่ที่ 7 นานางทิม 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายคลองลวก-โคก
พลวงบน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๐ โครงการยกระดับถนนสาย
คลองลวก หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 150,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๑ โครงการเพิม่ผิวจราจร หมู่ที่ 
8 บ้านนางมงคล 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
  ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - 180,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/
ลูกรัง/หินคลุก ซอยบ้านนาย
จิตร หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- 540,000 - - ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๑๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
63 โครงการก่อสร้าง ถนน 

คสล. หมู่ที่ 9 เชื่อมหนอง
บุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
3,300 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 ซอยศาลา 
SML 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขังถนน 

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

- 404,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

65 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดิน/ลูกรัง/หินคลุก นานาย
ยา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - - 500,000 ถนนดิน/ลูกรัง/หิน
คลุก จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนาย
เจือ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

180,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายสมชาย 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่ปลอดภัย 

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

- - 121,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  

หมู่ที่ 10 สายนอก 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๔๒๐ ม. หนา 0.๐๔ ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๖๙ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเอื้อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

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

- - - 110,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

๗๐ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประชาคม 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - ศาลาประชาคม 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีประชาคม 

กองช่าง 
 

๗๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 11 
นานางนา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

 
 ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - สะพาน จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๑- 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๖๘ โครงการวางท่อระบายน้ า 

คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11(
รร.บ้านกดุจอกน้อย–คลอง
ยายนวล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัยและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ท่อ คสล.ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - 340,000 - ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

๖๙ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
หมู่ที่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัย 

จุดที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว ๕.๕๐ ม. หนา 0.15 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๗๖.๕ ตร.ม. 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๔๘,๕๐๐ - - - ซ่อมแซมถนน 
คสล. จ านวน 1 
สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๗๐ โครงการซ่อมแซมจดุระบาย
น้ า บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 
๑๑ (สระประปา) 

เพื่อให้จุดระบายน้ าใช้
งานได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 

ดาดคอนกรตีร่องระบาย
น้ ากว้าง ๒ ม. ยาว ๕ ม.
ลึก ๑.๕๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบอบต.
ก าหนด 

๑๑,๐๐๐ - - - ซ่อมแซมจุดระบาย
น้ า ๑ จุด 

ระบบระบายน้ าใช้
งานได้ดี ไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๒- 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
71 โครงการก่อสร้าง รางระบาย

น้ า ถนนสายหลัก หมู่ที่ 12 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัยและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 500,000 

- 

รางระบายน้ า คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน
และน้ าไม่ท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 
 

72 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 
(ท่าข้าม-หนองหอย) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - สะพาน จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประชาคม 

กองช่าง 
 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- 90,900 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 จุด 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๑0๑,900 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 จุด 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายปน 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

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

- - 181,000 

- 

ถนน คสล. จ านวน 
1 จุด 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายพัว 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

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

310,000 - - 

- 

ถนน คสล. จ านวน 
1 จุด 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

77 โครงการก่อสร้างถนนมลูดิน/
ลูกรัง/หินคลุก สายหนองหัว
ช้าง – ป่าช้าคลองกระชาย 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

 
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- 500,000 - - ถนนลูกรัง/หินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสวสัดิ์ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

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

75,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 ถนนสายกลัก – 
คลองกระชาย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

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

- - 2,121,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๘๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

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

227,000 - - 

- 

ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๘๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๔๐ ม. หนา 0.๐๔ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่าว ๑.๙๐๐ ตร.
ม. 

- ๔๙๑,000 - 

- 

ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

๘๒ โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็กอบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อใช้เป็นลาน
กิจกรรมต่างๆ ของ
อบต. และ
ประชาชนท่ัวไป 

มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๓๙๖ ตร.ม. หนา 
๐.๑๐ ม.รายละเอียด
ตามแบบอบต.ก าหนด 

- ๑๕๑,๐๐๐ - - มีลาน
เอนกประสงค์
จ านวน ๑ ลาน 

-มีลาน
เอนกประสงค์ 
 

กองช่าง 
 

๘๓ โครงการซ่อมถนนหินคลุก 
เส้นทางลงหนองหัวช้างสาม
แยกหนองหอย หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อเพื่อให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เส้นทางคมนาคมที่
ปลอดภัย 

กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐๐ 
ม. หินคลุกหนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตร.ม. 

๓๓,๕๐๐ - - - ถนนหินคลุก
จ านวน ๑ สาย 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แก่คณะกรรมการบริหาร
กิจการประปา 

เพือ่ให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการประปา
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
กิจการประปามากข้ึน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
ประชามีศักยภาพ
ในการพัฒนา
กิจการประปามาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ การส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์

และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อเป็นค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๓,๘๐๐ 
 

๑๓,๘๐๐ 
 

๑๓,๘๐๐ 
 

๑๓,๘๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ผู้ส ารวจข้อมูลสัตว์
ได้รับค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยยา
เสพติดและลดปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
 

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

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัยยาเสพติดและลด
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๙  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการจดัขบวนแห่ร่วมงาน

สมโภชน์ฉลองชัยชนะ 
ท้าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 

เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของ
ท่านท้าวสุรนาร ี

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนได้
ระลึกถึงคณุงาม
ความดีของท่าน
ท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๒๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดลุอย่างยัง่ยืน 
     ๔.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี  ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมาร ี

ป่าชุมชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนพื้นทีป่่า
ชุมชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนาไดร้ับการ
ส ารวจและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ร้อย
ละ ๕๐ 

จ านวนพื้นที่ป่า
ชุมชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนาไดร้ับ
การส ารวจและ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๓๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อจัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



-๓๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    ๓.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งทั่วถึงและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

๓.๕  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒  หมู่บา้น  
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

คณะกรรม
การ

หมู่บ้าน 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



-๓๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  การเสรมิสร้างความมั่งคงทุกมิติ  เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย  ความมั่นคง  และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ปี  ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ปี  ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ระดับ
อ าเภอ  อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

ด าเนินการปลีะ 
๑  ครั้ง 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา  ไดร้ับ
อุดหนุน  จ านวน  
๑  ศูนย ์

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับอ าเภอ  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา  ไดร้ับ
อุดหนุน  

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.กระโทก 

๒ อุดหนุนส่วนราชการ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ
อ าเภอโชคชัย 

งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี  และงาน
ประเพณีต่างๆ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ อุดหนุนส่วนราชการ  
จ านวน  ๑  แห่ง 

ส่วนราชการอ าเภอ
โชคชัยได้รับการ
อุดหนุน 

ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอโชคชัย 

รวม  ๒  โครงการ 
 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - - -  

รวมท้ังสิ้น  ๓  โครงการ ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐     
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 - ๓๓ - 
 

 บัญชีครุภณัฑ ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี ๑) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
 

            ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา   
           (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หน่วยงาน 
             (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 
 ๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

(ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

๑. เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 
๙ หมู่ ๙ 

จ านวน ๑ ชุด รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์

       8,500  - - - ส านักงานปลัด 

         ๒.เพื่อจัดซื้อเตนท์ผา้ใบทรงโค้ง ขนาด ๕x๑๒x๒.๕ ม. 
จ านวน ๒ หลัง 

 - 66,000  -  - ส านักงานปลัด 

         ๓.เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน ๔ 
เครื่อง 

 -  ๗,๒๐๐  -   - ส านักงานปลัด 

       ครุภณัฑ์งานบ้าน ๑.เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต ๑ 
เครื่อง 

 - ๑๕,๐๐๐  -   - ส านักงานปลัด 

 งานครัว   
         ๒.เพื่อติดตั้งผ้าม่านพร้อม

อุปกรณ ์
ม่านหน้าต่างจ านวน ๕ ช่อง  - ๓๐,๐๐๐  -  - ส านักงานปลัด 

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ x
๒.๘๐ ม. และม่านประตู
จ านวน ๑ ช่อง ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒.๑๐x๓๐๐ ม. 

            

 

แบบ ผ. ๐๘ 



 - ๓๔ - 
  

บัญชีครุภณัฑ ์
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี ๑) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
 (ผลผลิตของครภุัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หน่วยงาน 
 

 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก 

 
      ครุภณัฑ ์ ๑.เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ์ ขนาด  ๑๒๐ cc จ านวน ๑ 

คัน 
 -  -  - ๕๑.๐๐๐ ส านักงานปลัด 

       และยานพาหนะ 
         ๒.เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า ๖,๐๐๐ ซซี ีหรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 
๑๗๐ กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย 

 -  - ๒,๔๐๐,๐๐๐  - ส านักงานปลัด 

 ๒ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

(ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑. เพื่อจัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน ขนาด 63Wx74Dx98H75 
cm .จ านวน ๕  ตัว  

 - 19,500 - - กองคลัง 

 ๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

(ค่าครุภณัฑ ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)    
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ ๑.เพื่อจัดซื้อไมส้ต๊าฟ ขนาด ๔ เมตร จ านวน      
๑ อัน 

 - ๒,๕๐๐  -  - กองช่าง 

 และสิ่งก่อสร้าง 

 ค่าครุภณัฑ ์
  

แบบ ผ. ๐๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


