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ค าน า 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13            
มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/                
กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่ 3 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้ องถิ่นในการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 และข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  และน าไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่ พัฒนา  บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) ขึ้น  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับนี้   จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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    ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ต าบลละลมใหม่พัฒนา  ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   หมู่ที่ ๑ บ้านละลม  หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่  

  หมู่ที่ ๒ บ้านละลม  หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย  
   หมู่ที่ ๓ บ้านละลม  หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง  

หมู่ที่ ๔ บ้านละลม  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง  
  หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก    หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน  
  หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย  หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
              ตั้งอยู่ที่เลขท่ี ๑๐๓  หมู่  ๓  ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๖      โทรสาร   ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๕ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ต าบลละลมใหม่พัฒนาเป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 

ต าบลละลมใหม่พัฒนา มีพ้ืนที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,814  ไร่  โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

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

 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  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 

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 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว  ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 

 
 



 
 -๒- 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว และดินดาน  ในพื้นที่ต าบลละลมใหม่

พัฒนา 
การใช้ที่ดินในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่  (ไร่) 
1 ละลม 914 7 กุดจอกใหญ่ 2,328 
2 ละลม 4,616 8 คลองกระชาย 1,978 
3 ละลม 3,130 9 คลองยาง 3,000 
4 ละลม 1,685 10 หนองชุมแสง 3,150 
5 สระตะหมก 3,130 11 หนองผักหวาน 2,098 
6 กุดจอกน้อย 3,156 12 โคกพลวง 2,328 

 
  -  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่ประมาณ  2,075  ไร่ หรือร้อยละ 5.96  ของเนื้อที่

ต าบลซึ่งประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 
  -  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22  ของเนื้อที่ต าบลที่

ส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
  -  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 
  -  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  มีเนื้อที่ประมาณ  1,271  ไร่  หรือร้อยละ  3.65  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นป่า

สมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม 
  -  พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร่  หรือร้อยละ  2.14  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งประกอบไป

ด้วยแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง 
  -  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็น
ไม้ละเมาะและพ้ืนที่ลุ่ม   



 
-๓- 

ทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่าง

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

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

ประโยชน ์
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองหัวช้าง 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน์ 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้า 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้า 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๙๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ า 



 
-๔- 

ทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ล าดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ต าบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน

(ระบุ) 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๓ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗-๐-๙๖ นม ๑๗๑๓ ว่างเปล่า /   ป่าช้า 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๐-๐๖ นม ๑๗๐๗ ว่างเปล่า /   ป่าช้า 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓-๒-๙๑ นม ๓๕๓๕ ว่างเปล่า /   หนองส านัก แปลง๒ 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๐๔ นม ๓๕๔๐ ว่างเปล่า /   ที่สาธารณประโยชน ์
๒๖ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๕-๐-๘ นม ๑๕๖๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองสาธารณะ 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๒-๒๗ นม ๒๗๔๕ ราชการใช้  /  ร.ร.บ้านกดุจอกน้อย 
๒๙ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๑-๘๐ นม ๑๔๗๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองขุนเพชร 
๓๐ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองหัวช้าง 
๓๑ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑๓-๒-๕๕ นม ๒๔๐๗ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองช่องแมว 
๓๒ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวง 
๓๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๗๒ นม ๒๐๔๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ าสาธารณะประโยชน ์
๓๔ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒-๐-๗๗ นม ๒๐๗๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ตาปู่สาธารณะประโยชน์ 
๓๕ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๐-๐๖ นม ๒๐๘๙ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 
๓๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองสาธารณะประโยชน์ 
๓๗ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๘-๓-๐ นม ๒๙๘๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองเรือสาธารณะประโยชน ์
๓๘ กระทรวงการคลัง ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๐-๐-๙๗ นม ๓๕๔๘ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ศาลตาปูส่าธารณะประโยชน ์
๓๙ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน์ 
๔๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗๖-๓-๐ นม ๒๐๗๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน์ 
๔๑ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๔๓-๒-๒ นม ๑๕๖๖ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน์ 
๔๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๒๕-๓-๐๙ นม ๓๕๓๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน ์
๔๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวงสาธารณะประโยชน์ 
๔๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณะประโยชน์ 
๔๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๑-๑๕ นม ๑๕๖๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้าบ้านสระตะหมก 



-๕- 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า ๑  สาย  ได้แก่    ล าละลม  หมู่ที่  ๑,๔ 

  - อ่างเก็บน้ าห้วยทราย 
  - สระน้ า  ๑๘  แห่ง   
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   - แห่ง -  ประปาหมู่บ้าน  ๘   แห่ง 
 -  บ่อน้ าบาดาล   ๒ แห่ง -  บ่อน้ าตื้น  - แห่ง  

-  ท านบ   - แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของพ้ืนที่ป่าไม้ของต าบลละลมใหม่พัฒนา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพ้ืนที่ป่าสาธารณะ

ประโยชน์ ของหมู่บ้าน  จะเป็นต้นไม้จ าพวกยืนต้น เช่น ต้นพลวง  ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอ่ืนๆ ผสมกันไป 
แต่มีปริมาณลดน้อยลงมาก และส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕,๖,๑๒  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกป่า
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าในชุมชน 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  เขตปกครอง     รวม  12  หมู่บ้าน   คือ 
 หมู่ที่ 1 บ้านละลม     ผู้ปกครอง นายมนัสชัย ปล่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 บ้านละลม     ผู้ปกครอง นายสมชาย เตยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 3 บ้านละลม     ผู้ปกครอง นายจรัญ เทพกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 4 บ้านละลม     ผู้ปกครอง นายสุวิทย์ ไชยมะเริง ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก     ผู้ปกครอง นายอรรถนพ ปิดกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย     ผู้ปกครอง นายถาวร ฝ่ายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่     ผู้ปกครอง นายตระกูล หน่อยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย   ผู้ปกครอง   นายแจว  บัวกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง     ผู้ปกครอง นายกุหลาบ แนะกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง    ผู้ปกครอง นายฉลวย วงศ์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน  ผู้ปกครอง นายบุญสืบ หาดทะเล ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง      ผู้ปกครอง   นายบรรพต       หมวกเสนา ก านัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย จังหวั ด
นครราชสีมา  กรณีเหตุอ่ืน จ านวน 1 คน เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 นั้น   บัดนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้ด าเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ         
ผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

1. ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 1.1 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5,368 คน 
 1.2 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  4,892 คน 
 1.3 จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  4,892 บัตร 
  1.3.1 จ านวนบัตรดี  4,772  บัตร 
  1.3.2 จ านวนบัตรเสีย  88  บัตร 
  1.3.3 จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  32  บัตร 
 1.4 จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ  608  บัตร 

สรุป  ผลการนับคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  คือ  นายน า  ปลอดกระโทก   

 2. ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
เขตเลือกตั้งที่  1  ถึง  เขตเลือกตั้งที่  6 

   
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 1 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 2 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 3 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 4 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 5 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 6 
1. จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  /คน 533 531 497 348 357 584 
2. จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  /คน 469 492 448 318 317 526 
3. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดร้ับมาทั้งหมด /บัตร 540 540 500 360 360 600 
3. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  /บัตร   469 492 448 318 317 526 
    3.1 จ านวนบัตรดี  /บัตร 458 484 427 310 304 448 
    3.2 จ านวนบัตรเสยี  /บัตร 7 7 18 7 2 64 
    3.3 จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายไม่เลือกผูส้มัครผู้ใด  /บัตร 4 1 3 1 11 14 
4. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ  /บัตร 71 48 52 42 43 74 

 
เขตเลือกตั้งที่  7  ถึง  เขตเลือกตั้งที่  12 

   
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 7 

 เขต
เลือกตั้ง 

ที่ 8 

 เขต
เลือกตัง้ 

ที่ 9 

 เขต
เลือกตั้ง 
ที่ 10 

 เขต
เลือกตั้ง 
ที่ 11 

 เขต
เลือกตั้ง 
ที่ 12 

1. จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  /คน 442 220 314 508 398 613 
2. จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  /คน 412 201 285 467 370 564 
3. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดร้ับมาทั้งหมด /บัตร 460 240 320 520 400 620 
3. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  /บัตร   412 201 285 467 370 564 
    3.1 จ านวนบัตรดี  /บัตร 401 191 265 449 360 552 
    3.2 จ านวนบัตรเสยี  /บัตร 10 10 20 3 10 10 
    3.3 จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายไม่เลือกผูส้มัครผู้ใด /บตัร 1 - - 15 - 2 
4. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ  /บัตร 48 39 35 53 30 56 
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สรุป  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  มีดังนี้ 

เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ 
เขตเลือกตั้งที่  1 นายสืบศักดิ์  นุชกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  2 นายวิโรจน์  เปลื้องกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  3 นายชูชาติ พูนกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  4 นายถนอม  ทันกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  5 นายประสิทธิชัย พูนกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  6 นายสร้อย  ด่านกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  7 นายเสฏฐวุฒิ  เปลื้องกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  8 นายประภาส  นิดกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  9 นายเกรียงศักดิ์  สงมะเริง 

เขตเลือกตั้งที่  10 นายนิพล  บ่อยกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  11 นายลม  ปลอดกระโทก 
เขตเลือกตั้งที่  12 นางสุดา  แนบกระโทก 

 
 

3.  ด้านประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ป)ี 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

1 ละลม 348 321 349 321 343 330 
2 ละลม 306 331 305 332 311 328 
3 ละลม 289 314 290 313 294 315 
4 ละลม 221 225 219 227 220 225 
5 สระตะหมก 213 237 212 231 212 239 
6 กุดจอกน้อย 367 357 368 359 369 362 
๗ กุดจอกใหญ่ 260 287 261 292 268 294 
๘ คลองกระชาย 139 147 138 146 141 144 
๙ คลองยาง 195 190 199 187 200 186 

๑๐ หนองชุมแสง 310 317 311 319 310 316 
๑๑  หนองผักหวาน 237 249 238 247 238 248 
๑๒ โคกพลวง 348 406 348 403 351 410 

รวม 
3,233 3,381 3,238 3,377 3,257 3,397 

6,614 6,615 6,654 
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ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ป)ี 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

1 ละลม 190 191 199 
2 ละลม 194 197 201 
3 ละลม 176 179 186 
4 ละลม 140 140 144 
5 สระตะหมก 129 133 135 
6 กุดจอกน้อย 234 237 239 
๗ กุดจอกใหญ่ 164 165 167 
๘ คลองกระชาย 91 92 93 
๙ คลองยาง 119 121 124 

๑๐ หนองชุมแสง 187 191 194 
๑๑  หนองผักหวาน 136 139 141 
๑๒ โคกพลวง 247 258 262 

รวม 2,007 2,043 2,085 

ประชากร   จ านวนประชากรของต าบลละลมใหม่พัฒนา  ปี พ.ศ.๒๕๖5  มีจ านวนทั้งสิ้น  6,๖54  คน  
จ าแนกเป็นชาย  3,257  คน   หญิง  3,397  คน  และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   2,085   ครัวเรือน  
ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ   เดือนมีนาคม  25๖5 
 
 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ช่วงอายุต่ ากว่า  18  ปี 620 583 1,203 
ช่วงอายุ  18  ปี  ถึง  60  ป ี 2,120 2,168 4,288 
ช่วงอายุมากกว่า  60  ปีขึ้นไป 517 646 1,163 

รวม 3,257 3,397 6,654 
ที่มาข้อมูล :  ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอโชคชัย  ณ   เดือนมีนาคม  25๖5 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
      ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

จ านวน ๓  แห่ง  ดังนี ้
๑.โรงเรียนบ้านละลม   

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  ๒ 9 7 16 
อนุบาล  ๓ 10 5 15 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 6 9 15 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 13 9 22 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 11 9 20 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 14 12 26 
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ชั้น ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 15 17 32 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 13 9 22 

รวม 91 78 168 
 

 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 1 15 

รวม 36 18 54 
 

๒.โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ 6 6 12 
อนุบาลปีที่  ๓ 7 9 16 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 7 7 14 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 6 8 14 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 5 9 14 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 5 12 17 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 15 11 26 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 6 6 12 

รวม 57 68 125 

๓.โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ 4 5 9 
อนุบาลปีที่  ๓ 1 4 5 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 3 1 4 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 4 - 4 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 5 2 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 4 4 8 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 3 5 8 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 4 1 5 

รวม 27 22 50 

  4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

อายุ  2 8 2 10 
อายุ  3 20 14 34 
อายุ  4 13 6 19 

รวม 41 22 63 
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๔.๒ สาธารณสุข 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๑  แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม  ตั้งอยู่ที่บ้านละลม  หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้ 
๑.  นายชวลิต    ศรพีลกรัง ผู้อ านวยการ รพ.สต.ละลม  
๒.  นางมาลินี  ภู่ศร ี  พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
๓.  นางพิชญ์ชาพัฒน์ ปรวัฒน์เมธา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔.  นางสาวอังศุมาริน ศรีช านาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
๕.  นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๖.  นางสาวภูมิรินทร์ แตงกระโทก พนักงานธุรการ 
๗.  นางจ าลอง  แผ้วกระโทก พนักงานบริการ 
๘.  นางธัญญลักษณ์ แตงกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 
๙.  นางสาวนฤมล ศรีกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 
๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชนบ้าง  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง            
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการที่พักสายตรวจ
ในพ้ืนที่  จ านวน ๑  แห่ง ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
 -  สายตรวจต าบลละลมใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๓ 
 -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  ๗๒  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา  จ านวน  -  คน  แยกเป็น 

 -  ผู้ได้รับการบ าบัด (ศพส.อโชคชัย) จ านวน  -  คน 
 -  ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว  จ านวน  -  คน 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน   ๑,1๕8    คน 
 ผู้พิการ   ในต าบลละลมใหม่พัฒนา   ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน      2๒2    คน 
 ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ๓  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน   หญิง  2  คน    
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมระหว่างต าบล 

-  การเดินทางจากอ าเภอเส้นทางการเดินทางจากต าบลสู่อ าเภอเป็นถนนลาดยาง  
   ยาว 1 สาย  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

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

การคมนาคมภายในต าบล 
๑.ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหว่าง  บ้านละลม  บ้านกุด

จอกใหญ่  บ้านกุดจอกน้อย  บ้านคลองกระชาย  บ้านคลองยาง    
บ้านโคกพลวง    

๒.ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคลุก 
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 ๕.๒  การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  ร้อยละ  ๙๘  เนื่องจากบาง
ครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนามีงบประมาณไม่เพียงพอที่ใช้ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ประชาชนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
 ๕.๓  การประปา 

 ประชาชนในต าบลละลมใหม่พัฒนา   ใช้บริการประปาหมู่บ้าน  โดยมีระบบประปาหมู่บ้าน   
ดังนี้ 

 ๑.ประปาบ้านละลม  ให้บริการ  ม.๑  ม.๒  ม.๓  ม.๔  และ ม.๑๐ 
 ๒.ประปาบ้านสระตะหมก  ให้บริการ  ม.๕ 
 ๓.ประปาบ้านกุดจอกน้อย  ให้บริการ  ม.๖  และ  ม.๑๑ 
 ๔.ประปาบ้านกุดจอกใหญ่  ให้บริการ  ม.๗  และ  ม.๑๒  
 ๕.ประปาบ้านโคกพลวง(บน)  ให้บริการ ม.๑๒ (โคกพลวงบน) 
 ๖.ประปาบ้านคลองกระชาย  ให้บริการ  ม.๘ 
 ๗.ประปาบ้านคลองยาง  ให้บริการ  ม.๙ 
 ๘.ประปาโกรกกัดลิ้น  ให้บริการ  ม.๙ (โกรกกัดลิ้น) 
 โดยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  ร้อยละ ๙๘  ของครัวเรือนทั้งหมด 
๕.๔  โทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ส านักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๖  โทรสาร  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๕ 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตั้งอยู่ใน

พ้ืนที ่ มีที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์อ าเภอโชคชัย  ตั้งอยู่ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนที่ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์    
ประชากรอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เช่น  ค้าขาย  รับราชการ  และรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

๖.๒  การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่มีการประมง)   
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการท าปศุสัตว์  คือ             

เลี้ยงเป็ด    เลี้ยงหมู    เลี้ยงไก่ 
๖.๔  การบริการ 

 -  ปั้มน้ ามัน, ปั๊มหลอด และก๊าซ            ๒      แห่ง   
 -  ร้านค้า    ๖๔       แห่ง 
 -  ร้านเสริมสวย     ๔  แห่ง 

๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยว)  

๖.๖  อุตสาหกรรม 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง -  โรงท าเครื่องปั้นดินเผา        ๓       แห่ง 
  -  โรงสีข้าว  ๑๐ แห่ง -  ฟาร์มไก่         ๖      แห่ง 
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๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 -  ปั๊มน้ ามัน ปั้มหลอด  ๒   แห่ง 
-  อู่ซ่อมรถยนต์   ๒ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  มี   ๔  กลุ่ม  ดังนี้ 
๑.  กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ที ่๑   
๒.  กลุ่มกระยาสาทร  หมู่ที ่ ๓ 
๓.  กลุ่มแคปหมู  หมู่ที่ ๑๐ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
             รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพ้ืนที่  21,094  บาท 
 ประชากรในต าบลละลมใหม่พัฒนาร้อยละ  90  ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม  ได้แก่ ท าไร่             
ท านา ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลักปีละ  1-2 ครั้ง            
โดยอาศัยน้ าจากธรรมชาติ  ได้แก่  น้ าฝนและล าน้ าที่ไหล่ผ่าน  ในพ้ืนที่ดอนนั้นจะท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  
และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  กลุ่มท าเครื่องปั้น  กลุ่มท าหินทราย  กลุ่มจักสาน  
เป็นต้น  ส่วนประชากรร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ  ค้าขาย รับราชการ และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

 ประชาชนในต าบลละลมใหม่พัฒนา  จะนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์บางส่วน  โดยมี                
ศาสนสถาน  ๕  แห่ง  คือ 
 ๑.  วัดละลม   ตั้งอยู่ที่บ้านละลม หมู่ที่  ๑   

  ๒.  วัดกุดจอกน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่  ๖ 
  ๓.  วัดกุดจอกใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่  ๗   
  ๔.  วัดสระตะหมก  ตั้งอยู่ที่บ้านสระตะหมก หมู่ที่  ๕ 
  ๕.  โบสถ์คริสต์   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง  หมู่ที่  10 
๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  

 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจ าปี  
ได้แก่      

 -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน  เมษายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๒๕  ฝีพาย ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลละลมใหม่พัฒนาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  กรองหญ้า  ไม้กวาด  การท าขนมไทย  
ระหัดวิดน้ า   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  น้ าประปาหมู่บ้าน และน้ าดิบจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ  

๘.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีป่าไม้เป็นพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ 
๘.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลละลมใหม่พัฒนา            

ที่ เป็นแหล่งน้ าต้องได้รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน ส่วนด้านป่าไม้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากการท า
เกษตรกรรม จึงมีการด าเนินการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ของต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ                 
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                   
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          
ที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง                  
อย่างกว้างขวาง  เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย            
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ           
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ           
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม            
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง         
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความ ม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่ นคงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลง                  
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น  
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ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม          
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ         
การด ารงชีวิต   มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและ      
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทย           
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง          
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ          
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ          
ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล          
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ         
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ           
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน           
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง            
การพัฒนาความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1  ด้านความม่ันคง 

เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 

เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข 
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมี

ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.ความสุขของประชากรชาวไทย 
2.ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3.ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4.บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศในประชาชนระหว่างประเทศ 
5.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ  ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยใน
เวทีโลก 

เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจาย

รายได้ 
2.ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3.การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เน้นพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้าเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2.ความก้าวหน้าของการพัฒนาก าลังคน 
3.ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี 
4.คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่น

ใหม่ต่อได้ใช้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักการของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3.พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
5.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2.ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3.ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4.ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง  

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน       

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕ ) บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึ ก                

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
--------------------------------------------------------- 

 



-20- 
 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะ             
เป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับ            
การจัดท าแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้  โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                
มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็น
ระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปีถัดไป 
โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของ
การพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่างๆ            
ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน  

นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙             
ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ      
การด าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลา           
ที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้าน           
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ดังนั้น  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้ม              
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโต
ต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัย
หลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล  ความพอประมาณ 
ภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไข 
ระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสมดุล              
ในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถ                 
ในการพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคน และ
พ้ืนที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
รวมถึงการบริหารจัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัย 
องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ  ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ

ประกอบด้วย ๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้
ประชาชนประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง 
จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้
สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยน ปัจจัย
ที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที ่
และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของ
โลกยุคใหม่ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดัน ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคม ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่ 
บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติ
ของการมีปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ  การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัย 
สนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตน ในการสร้างความ
เป็นอยู่ที่ด ีและการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ 
และการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความ ท้าทายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัด ของประเทศที่มีอยู่เดิม 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลง ของบริบททั้งจากภายนอกและ
ภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทัน
พลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับ
กิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนด เป้าหมายหลักของ
การพัฒนาจ านวน ๕ ประการ ประกอบด้วย  

2.๑.๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

2.๑.๒ การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ             
ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ 
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เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต  

2.๑.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ กลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  กระจายโอกาส ทาง
เศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่  พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

2.๑.๔ การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไป
กับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 
๒๖๐๘  

2.๑.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล  รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ 
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา 
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑3  ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) คือ เสนอให้พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า  สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”        
มี 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ  
 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหมุดหมาย  ดังนี้ 
  (1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
  (3) ไทยเป็นฐานการผลิตบานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
  (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  (5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
  (6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฮริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
  (7) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
  (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและน่าอยู่ 
  (9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
  (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
  (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 4) ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา 
  (12) ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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 2.2 หมุดหมายการพัฒนา  

เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้
เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนด หมุดหมายการพัฒนา จ านวน ๑๓ หมุดหมาย           
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน ประเด็นการ
พัฒนา ที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิต ิดังนี้  

2.๒.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที ่๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 1  
1. มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น  
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และ

ความยั่งยืนของภาคเกษตร  
3. การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ  ของห่วงโซ่

อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 1  
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพ่ิม  
2. การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มี

มูลค่าเพ่ิมสูง  
3. การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่าง

ความส าเร็จในประเทศ  
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  

รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า  
5. การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุ

สัตว์และประมง  
6. การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่

เกษตรกรเข้าถึงได ้ 
7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  เพ่ือลดต้นทุนและ

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร  
8. การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต

การเกษตร  
9. การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้ มีการใช้ข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพ  
10. การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร  
11. การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
12. การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ

นักวิชาการในพื้นที ่ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
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หมุดหมายที ่๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 2  
1. การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มี

ศักยภาพอ่ืน  
2. การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น  
3. การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 2  
1. การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง  
2. การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป  
3. การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

สากล  
4. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว  
5. การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการ

ขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย  
6. การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้ เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ  ที่นักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย  
 

หมุดหมายที ่๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
เป้าหมายของหมุดหมายที่ 3  
1. การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและส่งออก  
2. ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าที่ส าคัญภายในประเทศ  
3. การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 3  
1. การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  
2. การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า  
3. การก าหนดเป้าหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์

ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี  
4. การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  แบตเตอรี่

และชิ้นส่วนส าคัญ  
5. มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  
6. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ  
7. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
8. การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน  
9. การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
10. มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย  
11. การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด  
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หมุดหมายที ่๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 4  
1. ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ  
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและ

บริการทางสุขภาพ  
3. ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
4. ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 4  
1. การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2. การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก  
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ  
4. การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
5. การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย  
6. การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต่อบริการ

ทางเศรษฐกิจและสุขภาพ  
 
หมุดหมายที ่๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 5  
1. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค  
2. ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  
3. ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 5  
1. การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่  
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจ

ส าคัญของภูมิภาค  
3. การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  

 
หมุดหมายที ่6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 6  
1. เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน  
3. อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 6  
1. การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล  
2. การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
3. อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้  
4. การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  อุตสาหกรรม

และบริการดิจิทัล  
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2.๒.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายที ่7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
เป้าหมายของหมุดหมายที่ 7  
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว

เข้าสู่การแข่งขันใหม่  
3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจาก

ภาครัฐ  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 7  
1. การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
2. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และส่งเสริมให้ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ  
3. จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง  
4. การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล  
5. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ  
6. การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาด
ต่างประเทศ  

7. การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ  
 
หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 8  
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง  
3. การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิต ที่ดีอย่างทั่วถึง  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 8  
1. การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
2. การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และ

เมือง  
3. การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ

เมือง  
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง  

 
หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 9  
1. ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
2. คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
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กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 9  
1. การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน  
2. การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  
3. การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4. การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ  
5. การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม  

 
2.๒.๓ มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
เป้าหมายของหมุดหมายที ่10  
1. การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
3. การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 10  
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
2. การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
3. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
5. การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน  
 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมายของหมุดหมายที ่11  
1. ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
3. สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 11  
1. การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ  
2. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน  ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3. การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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2.๒.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
เป้าหมายของหมุดหมายที่ 12  
1. คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม ่             

มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  

2. ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้าง
งานอนาคต  

3. ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 12  
1. คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
2. การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
เป้าหมายของหมุดหมายที่ 13  
1. การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
2. ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายที่ 13  
1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  
2. การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และ        

มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
3. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
4. การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นใน

การให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
 
(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13)  
 
 

-------------------------------------------------------------- 
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3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s sustainable development 

goals (SDGs) Roadmap) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  มีความสอดคล้องกับแนวทาง              
การพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน               
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกั น 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่งคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

เป้าหมาย เป้าประสงค์ 
1. ขจัดความยากจน ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
2. ขจัดความหิวโหย ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และ

ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ความเท่าเทียมทางเพศ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของ
สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

6. น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

7. พลังสะอาดที่เข้าถึงได้ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน 

8. งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และผลิตภาพ 
และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

9. โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม 

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืนหยุดต่อการเปลี่ยน 
แปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 
และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

10. ลดความเหลื่อมล้ า ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความ

ครอบคลุมปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
และยั่งยืน 

12. การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 

13. การรับมือกับเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

14. ทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมาย เป้าประสงค์ 
15. ระบบนิเวศ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก 

อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

16. ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 4) นโยบายรัฐบาล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  มีวิสัยทัศน์คือ  “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว         
ในศตวรรษที่ 21 ” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อย่าง
คุ้มค่า ยึดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ที่ส าคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยอยู่บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ี “เติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ”  
 4.1) นโยบายหลัก 12 ด้าน  ซึ่งเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี 
  4.1.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4.1.2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  4.1.3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1.4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  4.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  4.1.6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  4.1.7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  4.1.8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  4.1.9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  4.1.10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
  4.1.11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.1.12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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 4.2) นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  ที่ถือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการแก้ไข                  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนโดยเร็วที่สุด 
  4.2.1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
  4.2.2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.2.3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4.2.4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  4.2.5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  4.2.6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  4.2.7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  4.2.8 การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 
  4.2.9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4.2.10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล 
  4.2.11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  4.2.12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 

 5)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 5.๑  แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
โดยทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า

โขง” และก าหนดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
(1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
(2) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
(3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
(4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้ งพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
(6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม  
โดยมีเป้าหมายรวม/ตัวชี้วัด ดังนี้  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อม  

ล้ าทางสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค 

กลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้าง  

ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง  
2. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  
4. พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ  

พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค  
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างรายได้  

ให้กับชุมชน  
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้  

น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
แผนงานส าคัญ  
1.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์ให้ไดม้าตรฐานเกษตร 

อินทรีย์  
2.แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ  

(NeEC-Bioeconomy) 
 
5.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
เป้าหมายการพัฒนา 
 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้า
ชายแดนและสังคมเป็นสุข” 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Stratagics Issues) 
  1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
  2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 
  3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 ประเด็นการพัฒนา 

1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  

เป็นศูนย์การด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  

1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (เกษตรปลอดภัย/ 
เกษตรอินทรีย์)  

2. ส่งเสริมการท าตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร  
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์ ในทางอาหาร

และสมุนไพร  
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย  
5. ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ  
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
1. พัฒนาความรู้แก่เกษตรกร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
2. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
1. การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร  
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์ 

 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์ด้านท่องเที่ยว  

1. เพ่ือให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพสามารถรองรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในทุกมิติ  
วัตถุประสงค์ด้านค้าชายแดน  

1. เพ่ือยกระดับรายด้านและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน  

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม BCG 
3. เพ่ือลดปัญหาการว่างงานและปัญหาหนี้สินของประชาชน 

วัตถุประสงค์ด้านไหม  
1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน  
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แนวทางการพัฒนา ด้านท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)  

2. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
3. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม Mice เชื่อมโยงความท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ  
1. พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในรูปแบบวิถีชีวิตถัดไป (Next 

Normal)  
2. สร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนัก ในชุมชนเกี่ยวกับมาตรการการท่องเที่ยวในรูปแบบ

วิถีใหม่  
3. สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม  
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยนีวัตกรรม  
3. ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมกับ

ประชาชน  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  

1. พัฒนาองค์ความรู้การบริหารภาวะวิกฤติ  
2. สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  

 
แนวทางการพัฒนา ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  

1. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. พัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้วยเทคโนโลยดีิจิตอล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG  
-พัฒนาการสร้าง Brand “นครชัยบุรินทร์” เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
-ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมอุตสาหกรรม BCG  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
-พัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ  

แนวทางการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไหม  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  

1.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไหมออร์แกนิก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม วิสาหกิจชุมชนไหม เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากไหมที่มีความหลากหลายสู่การเป็นสินค้าชั้นนา ด้วยการจัดจาหน่าย

ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ 
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ  

1. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมในเรื่องทักษะและเทคนิคการฟอกย้อม รวมถึง
เทคนิคการผสมผสานผ้าทอไหมและเส้นใยอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  

2. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างเครือข่ายและนาภูมิ
ปัญญาไปต่อยอดคิดค้นงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
1. พัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม รวมถึง

การบริหารจัดการของเสียจากการกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน  
3. พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมให้มีความทันสมัย ให้มีความหลากหลาย เข้าถึงกลุ่ม

ผู้บริโภคทุกช่วงวัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  

1. เสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มคนทุกช่วงวัย  

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมมูลค่าสูงเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย  
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  

1.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
2. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คลังสมองของผู้สูงวัย และเผยแผ่ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์  
3. สนับสนุนส่งเสริมการออม  
4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยภาครัฐและเอกชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
5. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนเพิ่มข้ึน  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ  

-ส่งเสริมการพ่ึงพา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชมเข้มแข็ง  
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
-สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียล 
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 5.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

1.1) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง 
 2. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 
 3. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
 4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
 5. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพตามาตรฐานสากล  ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
 7. เป็นสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
1.2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 “ศูนย์กลางโครงข่ายโทรคมนาคม  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศิลปวัฒนธรรมภูมิภาค 

นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมและเป็นสังคมคุณภาพสูง” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product: 

GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปีฐาน 
 2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัดนครราชสีมา (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 2 ของปีฐาน 
 3) ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 0.0300 ของปีฐาน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ

ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3) เสริมสร้างและพัฒนา  ชุมชน เมืองและการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคม

คุณภาพสูง 
 4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
 5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
“ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 
1) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร 
 2. เพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 
 
 



-37- 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
 1. มีพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 1.08 ล้านไร่ต่อปี 
 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
 3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
 4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
 5. สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
 6. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ต าบล 1 วิสาหกิจชุมชน 
3) แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม 
 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและ            

มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรอัจฉริยะ 
 3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง 

และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด  
 4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัด

นครราชสีมา 
 5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืนและคงความ

หลากหลาย 
 6. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 
 8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
4) โครงการ 
 (1) แผนงาน 
  - พัฒนาเพื่อยกระดับด้านการเกษตร 
 (2) โครงการ  
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 
  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับท าการ

เกษตรกรรม 
  กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ าเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์  
  กิจกรรมหลักที่  3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืช

ทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมูลค่าสูง 
  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

ได้มาตรฐาน และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 
  กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับการผลิต  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการ

ประมงของจังหวัดนครราชสีมา 
  กิจกรรมหลักที่ 6 บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความ

ยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
  กิจกรรมหลักท่ี 7  ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม ่
  กิจกรรมหลักท่ี 8 ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 
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 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 
 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
 1) วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับระบบนิ เวศทางการท่องเที่ ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัด
นครราชสีมาให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
  2. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
  3. เพ่ือยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 
  4. เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้  (MICE City) ที่มีความ
ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ขนส่ ง ของจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
  1. GPP ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1-2 ต่อปี 
  2. ร้อยละ 80-85 ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
  3. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 
10-20 ชุมชนต่อปี 
  4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด  ร้อยละ 80-85 มีความเชื่อมั่น 
ในความปลอดภัยจากปัญหา Covid-19 

 5. ระบบการคมนาคมขนส่งของจังหวัดได้รับการพัฒนา ครบทั้ง 3 ประเภท 
 6. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
 7. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่

การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว  
 2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดกาประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE City) 
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership:PPP)  
 8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) แผนงานโครงการ 
 (1) แผนงาน 
 - ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
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 (2) โครงการ 
 - โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว บริการ และการ

ลงทุน 
  กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) 

ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของท่องเที่ยวคุณภาพ 
  กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการประชุม

นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ 
  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ            

โลจิสติกส์ 
  กิจกรรมหลักที่  5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด

นครราชสีมา 
  กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและ        

โลจิสติกส์ 
  กิจกรรมหลักที่  7  ส่ งเสริม เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private 

Partnership:PPP) 
  กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
“เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคม

คุณภาพสูง” 
1) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและวัยท างานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 

2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
2. ร้อยละ 25 ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานท า และรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด 
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้เจริญเติบโตตามวัย และผู้เรียน

ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะที่จ าเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได ้

5. เมืองเป้าหมายของจังหวัด จ านวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city 
พร้อมทั้งสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 
3) แนวทางการพัฒนา 

1. ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 
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3. เร่งรัดการหลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องมาจาก Covid-19 
4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น

และมีเครื่องมือในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานสากลและศตวรรษที่ 21 
5.เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี  มีคุณธรรม ถึงพร้ อม

ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมไม่ทอดทิ้งกัน 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่าง

ต่อเนื่องของประชาชน 
8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
9. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 
10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City  
11. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่โดยด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน 
  - พัฒนาคน ชุมชนและเมือง 
  (2) โครงการ 

- โครงการพัฒนาด้านสังคม 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลักที่ 3 ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และเยียวยา ปัญหา Covid-19 เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
 กิจกรรมหลักที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 
 กิจกรรมหลักที่ 5 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
 กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีมี

คุณธรรม 
 กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการ

พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน 
 กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
 กิจกรรมหลักที่ 9 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการ

ท างานแบบบูรณาการ 
 กิจกรรมหลักที่ 10 เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart 

City 
 กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 

 “ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 
 1) วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจาก
สัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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  2. เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 
  3. เพื่อให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า 
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) 
  4. เพื่อให้มีทรัพยากรน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
  5. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน 
  6. เพื่อรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับชาติและนานาชาติ  สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยัง่ยืน  ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Korat 
Green Deal) 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
  1. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 12,000 ไร่ต่อปี 
  2. สัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ลดลง 
  3. พื้นที่ดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2 
  4. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู๋ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
  5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณขยะที่เกินขึ้น ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง 
  6. คุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัดตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
  7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในระดับท่ีเพียงพอมากข้ึน 
  8. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
  9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
  10. พื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก 
1 แห่ง พื้นที่สงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่งและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง) 
  11. ปริมาณคาร์บอนเครดิต ต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า การจัดการไฟป่า และฟ้ืนฟูสภาพป่า 
  2. เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือลดจ านวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตาม
ปริมาณฝุ่นละออง 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า 
  7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
  8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขังและอุทกภัย 
  9. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน 
  10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน 
  11. บริหารจัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช 
  12. บริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
  13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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 4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน 
  - ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2) โครงการ 
  - โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
  กิจกรรมหลักที่ 2 เร่งรัดการด าเนินการเพื่อลดจ านวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ 
  กิจกรรมหลักที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
  กิจกรรมหลักที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
  กิจกรรมหลักที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
  กิจกรรมหลักที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า 
  กิจกรรมหลักที่ 7 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
  กิจกรรมหลักที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย 
  กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน 
  กิจกรรมหลักที่ 10 บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน 
  กิจกรรมหลักที่ 11 บริหารจัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช 
  กิจกรรมหลักที่ 12 บริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
  กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 
 “ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อย

ภายในจังหวัด 
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. เพื่อยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
  1. คดีอาญา (ที่ส าคัญ) ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
  2. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
  3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  2. ยกระดับการรับรู้ของประชาชนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
  3. เพิ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  5. ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) แผนงานโครงการ 
  (1) แผนงาน 
  - ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  (2) โครงการ 
  โครงการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการรับรู้ของประชาชนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน 
   กิจกรรมหลักที่ 3 เพ่ิมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   กิจกรรมหลักที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

------------------------------------------------------- 
   

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ              
ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ 
๑.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง

เป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
๑.๒)  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง 
2.2) ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
2.3) พัฒนาคนที่มีสุขภาวะที่ดี  ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพ

ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

2.4) ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5) ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิม
ปริมาณคุณภาพการผลิต  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
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3.2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.3 ) บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน  สร้างโครงข่ายน้ า              

เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

๔.๑)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 

4.2) บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดี                
มีคุณภาพ 

4.3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 

4.4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

4.5) สนับสนุน  ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ  
จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.๑) ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2) พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3) สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
5.4) ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ

ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5.5) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.6) ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

   
------------------------------------------------------------ 

 
 7)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ.2566-2570) 
  7.1  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
  7.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ ยว  การเกษตร                    

เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  

 

“ต าบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
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  7.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒.  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๔.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
  ๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อ าเภอ 

7.๔  ตัวช้ีวัด 
๑.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  

และการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๒.  ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/

ด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๓.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
4.  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น และมีความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการ
พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน  

๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๗๐ ขึ้น 

๗.  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 
7.๕  คา่เป้าหมาย 
๑.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ

สะดวก ความปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ  
ให้ประสบความส าเร็จ 

๒.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  
และท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ า สร้างความเป็น
ธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๕.  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

๖.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
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  7.๖  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

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

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

๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พ้ืนฐานอื่นๆ 
  กลยุทธ์ที่ ๒  การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  การเกษตร            
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

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

  กลยุทธ์ที่ ๓  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ ก  

สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน   

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

ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

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

  กลยุทธ์ที่ ๖  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความม่ันคง  และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 

๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 

--------------------------------------------------------- 
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  8)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา คือ “เป็นต าบลเข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 

----------------------------------------------------------- 
   
 

9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

สมดุลอย่างยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ   
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สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
 

หมุดหมายที่ 5  
ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส ์
ที่ส าคัญของ 
ภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 9 
โครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 2 
“ส่งเสรมิ พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การค้า
การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 
BCG และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสรา้ง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา/ต่อเตมิ/ซ่อมแซม/
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก  
ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
๑.๒ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า  พลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๑.๓ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  
ประปาส่วนภูมภิาคและประปา
หมู่บ้าน 
๑.๔ การก่อสรา้ง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
 

- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
-49- 

 

ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. 
๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 2  ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
 

หมุดหมายที่ 1  
ไทยเป็นประเทศ 
ช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตร 
แปรรูปมลูค่าสูง 

เป้าหมายที่ 2 
ขจัดความ 
หิวโหย 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 1 
“ส่งเสรมิ พัฒนา และยก 
ระดับด้านการเกษตร และ
การเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงการ
ตามแนว
พระราชด าร ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 
การสร้างความ 
สามารถทาง
เศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว 
การเกษตร  
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

๒.๑  เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราช 
ด าริและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒.๓  ส่งเสรมิสนับสนุน 
ด้านการเกษตรและปศสุัตว ์

แผนงาน
การเกษตร 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด
อบต. 

3 - ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 1  ด้านความ
มั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 2  ด้านการ
สร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 3  ด้านการ
พัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

- หมุดหมายที่ 2  
ไทยเป็นจดุหมายของ
การท่องเที่ยวท่ีเน้น
คุณภาพและความ
ยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 4  
ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง 
 

- เป้าหมายที่ 3  
สุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดี  
- เป้าหมายที่ 4  
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
- เป้าหมายที่ 5 
ความเท่าเทียมทาง
เพศ 
- เป้าหมายที่ 11 
เมืองและชุมชนที่
ยั่งยืน 
 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 2 
“ส่งเสรมิ พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกจิ การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” 
 

- ยุทธศาสตร ์
ที่ 2  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
- ยุทธศาสตร ์
ที่ 4  ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 
การสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่ร่วมกัน
อย่าง 
มีความสุข 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้าน 
การศึกษา   
๓.2  สนบัสนุนดา้นสวสัดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อย 
โอกาส  และผู้ตดิเช้ือ  HIV  
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน   
 

- แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงาน
การศึกษา 
- แผนงาน
สาธารณสุข 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กอง
สาธารณสุข
ฯ 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 
SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 - ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 4  ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
 

- หมุดหมายที่ 8   
ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภยั 
เติบโตได้อยา่งยั่งยืน 
- หมุดหมายที่  9  ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
- หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะ 
สูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

- เป้าหมาย
ที่ 16   
ความสงบ
สุข ยุติธรรม
และสถาบัน
เข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 3  
“เสริมสรา้งและพัฒนาคน 
ชุมชน เมือง และการ
ยกระดับการบรหิารจดั 
การภาครัฐ เพื่อสังคม
คุณภาพสูง” 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 5 
“ยกระดับด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน” 

  ๓.๓ การสนับสนุนส่งเสรมิด้าน
ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  
การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔ การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 
ทางบก/ทางน้ า 
๓.๕ การสาธารณสุขด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ 
โรคระบาดและโรคไม่ตดิต่อ 
๓.๖ การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิโดยการบรูณาการจาก
ทุกภาคส่วน 

- แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

4 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 5  ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หมุดหมายที่ 10  
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า 

เป้าหมาย 
ที่ 15  
ระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 4 
“ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4  ด้านการ 
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๔.๑ การก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔.๒ การจัดการการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
 
 

- แผนงานเคหะ
และชุมชน 
- แผนงาน
การเกษตร 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองช่าง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 - ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 5  ด้านการ 
สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 6  ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 

- หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
- หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

- เป้าหมายที ่6 
น้ าสะอาดและ
การสุขาภิบาล 
- เป้าหมายที่ 16 
ความสงบสุข 
ยุติธรรมและ
สถาบันเข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 3  
“เสริมสรา้งและพัฒนา
คน ชุมชนเมือง 
และการยกระดับการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
เพื่อสังคมคณุภาพสูง” 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 4 
“ยกระดับการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 
 
 
 

- ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมือง 
ที่ด ี

๕.๑  ส่งเสรมิศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 
๕.๒  การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรให้มคีวาม
เหมาะสมสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 6  ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐ 
ที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

เป้าหมายที่ 16  
ความสงบสุข 
ยุติธรรมและ
สถาบันเข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสมีาที่ 3 
“เสริมสรา้งและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และการ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการภาครัฐ เพื่อสังคม
คุณภาพสูง” 
 

- ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาเมือง 
- ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 
 
 

๖.๑  ส่งเสรมิประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๖.๒  สนบัสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

รวม 6 ด้าน 13 หมุดหมาย 9 SDGs 5 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 18 กลยุทธ์ 10 แผนงาน 5 หน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13/SDGs/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.2566-2570)/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 1/แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแขง่ขัน 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ไทยเปน็
ประเทศชั้น
น าดา้น
สินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง 
 

3. ไทย
เป็นฐาน
การผลติ
ยาน
ยนต์
ไฟฟ้า 
ที่ส าคญั
ของโลก 

2. ไทยเปน็
จุดหมาย
ของการ
ท่องเทีย่ว 
ที่เน้น
คณุภาพ 
และความ
ยั่งยืน 

4. ไทย 
เป็น 
ศูนยก์ลาง
ทางการ 
แพทยแ์ละ
สุขภาพ
มูลค่าสูง 

5. ไทยเปน็
ประตกูารค้า
การลงทนุและ
ยุทธศาสตร ์
ทางโลจสิตกิส ์
ที่ส าคญัของ
ภูมิภาค 

6. ไทยเปน็
ศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม
ดิจทิัลของ
อาเซียน 

7. ไทย 
มีวิสาหกจิ
ขนาดกลาง
และขนาด 
ย่อมที่เข้มแข็ง 
มีศกัยภาพสูง 
และสามารถ
แข่งขันได ้

8. ไทย 
มีพื้นที ่
และเมือง
อัจฉริยะ 
ที่น่าอยู่ 
ปลอดภยั 
เตบิโตได้
อย่างยั่งยืน  

9. ไทยมีความ
ความยานจน
ข้ามรุ่นลดลง
และมีความ
คุ้มครอง 
ทางสังคม 
ที่เพียงพอ 
เหมาะสม  

10. ไทย 
มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน
และสังคม
คารบ์อน
ต่ า  

11. ไทย
สามารถลด
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติ
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ  

12. ไทย 
มีก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์
การพฒันา
แห่งอนาคต  

13. ไทย 
มีภาครัฐ 
ทีท่ันสมัย  
มีประสทิธ ิ
ภาพ และ
ตอบโจทย์
ประชาชน  
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1.พัฒนาภาคเกษตรไปสู่
เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อ
ยอดไปสู่เศรษฐกจิชีวภาพ 

2.บริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอเพื่อรองรับ 
การพฒันา 

3.พฒันาผลติภณัฑพ์ื้นถิ่น
ไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

4.พฒันาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เปน็พืน้ที่เศรษฐกิจหลกัของภาค 

5.พฒันาแหล่งท่องเที่ยวส าคญั
และแหล่งท่องเทีย่วชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

6.ยกระดบัคณุภาพชีวติให้ได้
มาตรฐานและแกป้ญัหาความ
ยากจนใหก้บัผู้มีรายไดน้้อย  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13/SDGs/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.2566-2570)/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 1/แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.พัฒนาภาคเกษตรไปสู่
เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อ
ยอดไปสู่เศรษฐกจิชีวภาพ 

2.บริหารจัดการน้ า 
ให้เพยีงพอเพื่อรองรับ 
การพฒันา 

3.พฒันาผลติภณัฑพ์ื้นถิ่น
ไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

4.พฒันาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เปน็พืน้ที่เศรษฐกิจหลกัของภาค 

5.พฒันาแหล่งท่องเที่ยวส าคญั
และแหล่งท่องเทีย่วชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

6.ยกระดบัคณุภาพชีวติให้ได้
มาตรฐานและแกป้ญัหาความ
ยากจนใหก้บัผู้มีรายไดน้้อย  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
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1.การพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 

3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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1.ส่งเสริม พัฒนา  
และยกระดับด้าน
การเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่า
สูง 

2.ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

3.เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน
เมืองและการยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคม
คุณภาพสูง 

4.ยกระดับการบริหาร 
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน 

5.ยกระดับด้าน 
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
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1.ยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงการ 

ตามพระราชด าร ิ

2.ยทุธศาสตร์ 
ด้านการพฒันา
คณุภาพชวีิต 

3.ยทุธศาสตร์ 
ด้านการพฒันา

เศรษฐกิจ 

4.ยทุธศาสตร์ 
ด้านการพฒันาเมือง 

5.ยทุธศาสตร์ 
ด้านการพฒันา 

ระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ 

1.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การสรา้ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การเกษตร  
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

3.ยุทธศาสตร์การสรา้ง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสขุ 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร ์
การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
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(๓)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์                 
การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม  การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

-  ผู้น าชุมชนเข้มแข็งมีความสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหาร
การพัฒนา 

-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ส าหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๓  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง 

เพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ 

อย่างเพียงพอ 
   -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

-  อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  
-  มีแหล่งอารยธรรมโบราณ 
-  มีอ่างเก็บน้ าห้วยทราย ม.9 
-  มีล าน้ าละลมที่ส าคัญของต าบล 
-  มีระบบชลประทาน 

  ๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

          -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
-  เกษตรกรท าการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

          -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
          -  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 
  -  ปัญหาด้านสังคมเพ่ิมมากข้ึน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
  -  ปัญหาขยะในครัวเรือน 
  -  มีน้ าเสียในครัวเรือน 
  -  ไม่มีสถานที่ส าหรับทิ้งขยะในต าบล 
  -  ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง ส าหรับพื้นที่อยู่ห่างไกล 
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  ๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จ านวน  ๒  สาย 

-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 ๔)  ข้อจ ากัด/อุปสรรค  (T : Threat) 

          -  พ้ืนที่ต าบลละลมใหม่พัฒนามีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  -  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 
  -  การระบาดของโรคระบาดในสัตว์ 
  -  ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย น้ าท่วม  ภัยแล้ง 
  -  ทัศนคติ   ความเชื่อ  วิถีชีวิตสมัยใหม่ 
  -  การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
  -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิม
มากขึ้น  ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
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 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนานั้น  ได้ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ดาน 
ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

๑.๑ เส้นทาง
คมนาคม 
 

-พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
เป็นพื้นที่กว้าง งบประมาณ 
ในการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมยังไม่เพียงพอ
ชุมชนขยายมากขึ้น 

-พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

-มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวกได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

 ๑.๒ ราง/ท่อระบาย
น้ า 
 

-ระบบระบายน้ า 
ยังไม่เพียงพอ 
 

-พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

-มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก 

 
 
 

๑.๓  แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 

-น้ าประปาส าหรับอุปโภค 
-บริโภคยังไม่พอเพียงและ 
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

-พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

-ประชาชนมีแหล่งน้ า 
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียง 

 ๑.๔  ไฟฟ้า 
 

-ไฟฟ้าส่องสว่างทาง 
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
 

-พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

-มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด 
อาชญากรรม 

๒. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง 
เศรษฐกิจ   
การท่องเที่ยว  
การเกษตร 

๒.๑ เศรษฐกิจ/
อาชีพ 
 

-งบประมาณในการ
สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ไม่เพียงพอ ต้นทุน
การผลิตสูง ไม่มีตลาด
รองรับสินค้า 

-กลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในพ้ืนที่ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
 

-ไดม้ีการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้
สามารถอยู่รอดและยั่งยืน 
 

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว์ 
 

-ขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
-การเกษตร ราคาผลผลิต
ตกต่ า ต้นทุนสูง 
 

-ประชาชนที่มีอาชีพ 
ท าการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 
 

-มีแหล่งน้ าเพียงพอในการ
ท าการเกษตรและปศุสัตว์ 
พืชผลทางการเกษตร
ราคาสูงต้นทุนในการ 
ผลิตต่ า 

๓. สร้างสังคมให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและ
อยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 
 

๓.๑ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณี 
 

- การศึกษาสื่อการเรียน 
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน 
- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 
 
 

- มีสื่อการเรียนการสอน 
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น   
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
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ดาน 
ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา 
พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. สร้างสังคมให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและ
อยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเชื้อ HIV และ
เพ่ิมศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
- ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้
รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิตที่เพียงพอ 
- เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สื่อลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร   

- ประชาชนในต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
- ผู้สูงอายุและเด็ก 
ในเขต อบต.  
 
 
 
 
- ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ในเขต อบต. 
 
- เยาวชนและวัยรุ่น 
ในเขต อบต. 

- ประชาชนให้
ความส าคัญศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ช่วยกันสืบสาน 
ให้คงอยู่ตลอดไป 
- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 
- ผู้พิการและผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 
- เยาวชนและวัยรุ่น 
มีอนาคตที่ดีและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

 ๓.๓ การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
 

- ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกาย    
 

- พ้ืนที่ลานกีฬาในเขต
พ้ืนที่ อบต. 
 

- มีอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย
เพียงพอในการ 
ออกก าลังกาย  

 ๓.๔ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ า 
 

- เกิดอัคคีภัยและน้ าท่วม 
ในพ้ืนที่ และภัยแล้ง เป็น
บางครั้ง 
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
การสัญจรล าบากท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 
 
- เส้นทางคมนาคมใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- ขจัดปัญหาอัคคีภัย  
และภัยธรรมชาติ ปัญหา
ภัยแล้งอย่างทันท่วงที 
- เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและได้มาตรฐาน 
 

 ๓.๕ การสาธารณสุข 
ด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชน   
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/ 
โรคระบาดและ 
โรคไม่ติดต่อ 

- มีการระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 
- ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น  เบาหวาน  ความดัน 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. - ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  และ
โรคระบาด  โรคติดต่อ 
 

 ๓.๖ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน 

- ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต. 
 

- ต้องการให้พ้ืนที่ในเขต 
อบต.เป็นพื้นที่สีเขียว
ปลอดยาเสพติด 
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด 

๔.๑ การก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

 

- ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนไม่คัดแยก
ขยะ 

 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต. 

 

- ปริมาณขยะถูกก าจัด
ให้หมดด้วยวิธีการ 
ที่ถูกต้องและประชาชน
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๔.๒ การจัดการ   
การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ า  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

- พ้ืนที่สาธารณะถูก 
บุกรุกแหล่งน้ าไม่ได้รับ
การดูแลรักษา ป่าไม้ 
ถูกท าลาย 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. - ประชาชนให้
ความส าคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและ 
ไม่บุกรุกท่ีสาธารณะ 

 
๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
 

๕.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุกๆ  
ด้าน  ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี    
 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- ประชาชนขาดการ 
มีส่วนร่วม 
 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 
 

- มีงบประมาณ 
ที่เพียงพอในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
เหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

 ๕.๒ การพัฒนา 
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง 
กับการปฏิบัติงาน 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

- เขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- มีการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่างๆที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๖. การส่งเสริม 
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ 

๖.๑ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ 
การมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

-การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ่วม
กิจกรรมต่างๆน้อย 
 

- ส่วนราชการในเขต 
อบต. และอ าเภอ 
 

- ต้องการให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.มีส่วนร่วมมากขึ้น 
 

สนับสนุนแนว 
นโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
 
 
 

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  
อ าเภอ 

-การน านโยบายการ
พัฒนา ช่วยเหลือ
ประชาชนของรัฐบาล  
มาด าเนินการให้ 
มีประสิทธิภาพ 
 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 
 
 
 
 

- มีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการสนับสนุน
ส่วนราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

    

  
  
  
  



  
ส่วนท่ี ส่วนท่ี   33      

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. 
๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 2  ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
 

หมุดหมายที่ 5  
ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่
ส าคัญของภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 9 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 2 
“ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุน 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ า 
เส้นทางขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร รางระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า สะพาน ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
๑.๒ การขยายเขต/ก่อสร้าง 
/ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
ไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

       

๑.๓ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาค
และประปาหมู่บ้าน 
๑.๔ การก่อสร้าง/ จัดหา/ 
ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ 
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ 

  

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 2   ด้านการ
สร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
 

หมุดหมายที่ 1  
ไทยเปน็ประเทศ 
ชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

เป้าหมาย 
ที่ 2  ขจัด
ความ 
หิวโหย 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 1 
“ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับด้าน
การเกษตร และ
การเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงการ
ตามแนว
พระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 
การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๒.๑  เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริ  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ 
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ 

แผนงาน
การเกษตร 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด
อบต. 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 - ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 1   ด้าน 
ความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 2  ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถในการ 
แข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3  ด้านการ 
พัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 4  ด้านการ 
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

- หมุดหมายที่ 2 
ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 8  
ไทยมีพ้ืนที่และ 
เมืองอัจฉริยะที่ 
น่าอยู่ปลอดภัย
เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

- เป้าหมายที่ 3  
สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ 
ที่ดี  
- เป้าหมายที่ 4  
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
- เป้าหมายที่ 5 
ความเท่าเทียม
ทางเพศ 
- เป้าหมาย 
ที่ 11  เมือง 
และชุมชน 
ที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 
16 ความสงบ
สุข ยุติธรรม
และสถาบัน
เข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 2 
“ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 3  
“เสริมสร้างและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อ
สังคมคุณภาพสูง” 
 

- ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 
ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 
การสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา   
๓.2  สนับสนุนด้าน
สวัสดิการสังคม  
การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
ผู้ด้อยโอกาส  และ 
ผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และส่งเสริม
พัฒนาบทบาทของ 
ผู้น าชุมชน   
๓.๓ การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี  
การกีฬาและ
นันทนาการ 

- แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงาน
การศึกษา 
- แผนงาน
สาธารณสุข 
- แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 
- แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  - หมุดหมายที่  9  
ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมี
ความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
- หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคน 
สมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
 

 - ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 5 
“ยกระดับด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน” 

  ๓.๔ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบตัิเหตุจราจร 
ทางบก/ทางน้ า 
๓.๕ การสาธารณสุข
ด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชน   
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/โรคระบาด
และโรคไม่ติดต่อ 
๓.๖ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน 
 

- แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 5   ด้านการ 
สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

หมุดหมายที่ 10  
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า 

- เป้าหมายที่ 
6  น้ าสะอาด
และการ
สุขาภิบาล 
- เป้าหมาย 
ที่ 15  
ระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 4 
“ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 
ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๔.๑ การก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย่างเป็นระบบ 
๔.๒ การจัดการ 
การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ า  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
 
 
 

- แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
- แผนงาน
การเกษตร 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองช่าง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 - ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 5   ด้านการ 
สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6   ด้านการ 
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ  
 

- หมุดหมาย 
ที่ 10  
ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน
ต่ า 
- หมุดหมาย 
ที่ 13 
ไทยมีภาครัฐ 
ที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 
16 ความสงบ
สุข ยุติธรรม
และสถาบัน
เข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 3  
“เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชนเมือง 
และการยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือสังคมคุณภาพสูง” 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาท่ี 4 
“ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
สมดุลอย่างยั่งยืน” 
 
 

- ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมือง 
ที่ด ี

๕.๑  ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
๕.๒  การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  
(พ.ศ. 

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที ่๑3 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต. 

ละลมใหม่
พัฒนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ 6   ด้านการ 
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

หมุดหมาย 
ที่ 13 
ไทยมีภาครัฐ 
ที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 
16  
ความสงบสุข 
ยุติธรรมและ
สถาบันเข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมาที่ 3 
“เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือ
สังคมคุณภาพสูง” 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 
ด้านการ
พัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
ด้านการ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง 
และสนับสนุน
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 
 
 

๖.๑  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๖.๒  สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

- ส านักปลัด
อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 

รวม 6 ด้าน 13 หมุดหมาย 9 SDGs 5 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 18 กลยุทธ์ 10 แผนงาน 5 หน่วยงาน 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี   33      
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

    3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                      แแบบ ผ.01บบ ผ.01  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

             

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง/จดัหา/
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม 
การบริการสาธารณะโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนๆ 
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1,200,000 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
 

1,350,000 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1,900,000 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
850,000 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

 
5,300,000 

รวม 3 1,200,000 3 1,350,000 1 1,900,000 1 850,000 - - 8 5,300,000 
2) ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความ 
สามารถทางเศรษฐกจิและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านการเกษตรและปศสุัตว ์

(1) แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
 
1,500,000 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 
1,000,000 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
500,000 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1,386,000 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
2,680,000 

 
 
 
 

 
14 

 
 
 

 
 

7,066,000 
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ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

2.2 กลยุทธ์เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด าร ิ 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  (1) แผนงานการเกษตร 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000 2 60,000 3 560,000 2 60,000 2 60,000 11 800,000 
รวม 5 1,560,000 4 1,060,000 4 1,060,000 5 1,446,000 7 2,740,000 25 7,866,000 

3) ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
3.1 กลยุทธ์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/ลดอุบัตเิหตุ
จราจรทางบกทางน้ า 
    (1) แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

385,000 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

635,000 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

335,000 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

335,000 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

335,000 

 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 

2,025,000 
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านการศึกษา 
    (2) แผนงานการศึกษา 

 
12 

 
3,835,000 

 
16 

 
6,485,000 

 
13 

 
4,135,000 

 
13 

 
4,135,000 

 
12 

 
4,035,000 

 
66 

 
22,625,000 

3.3 กลยุทธ์การสาธารณสุข 
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ 
โรคระบาดและโรคไม่ตดิต่อ  
    (3) แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

9 833,800 9 833,800 9 833,800 9 833,800 9 833,800 45 4,169,000 
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ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

3.4 กลยุทธ์สนับสนุนด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV 
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และส่งเสรมิพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน 
    (4) แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 25 1,750,000 
3.5 กลยุทธ์สนับสนุนด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV 
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และส่งเสรมิพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน 
   (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

530,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,650,000 
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ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

3.6 กลยุทธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูร
ณาการจากทุกภาคส่วน 
  (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 

1 

 
 

40,000 

 
 

1 

 
 

40,000 

 
 

1 

 
 

40,000 

 
 

1 

 
 

40,000 

 
 

1 

 
 

40,000 

 
 

5 

 
 

200,000 

3.7 กลยุทธ์การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬาและ
นันทนาการ 
   (6) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

4 

 
 

410,000 

 
 

4 

 
 

410,000 

 
 

4 

 
 

410,000 

 
 

4 

 
 

410,000 

 
 

4 

 
 

410,000 

 
 

20 

 
 

2,050,000 

รวม 45 6,383,800 49 9,283,800 45 6,633,800 45 6,633,800 44 6,533,800 228 35,469,000 
4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
4.1 กลยุทธ์การก าจดัขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลูอย่างเป็นระบบ 
   (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

300,000 
4.2 กลยุทธ์การจดัการ การบ ารุง 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
   (2) แผนงานการเกษตร 

 
 
 

4 

 
 
 

300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 20 1,500,000 
รวม 6 380,000 5 330,000 6 380,000 5 330,000 6 380,000 28 1,800,000 
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ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
   (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 
 

 
25 

 
 
 
 
 
 

3,000,000 
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   (2) แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

 
 
 

2 

 
 
 

120,000 
 

 
 
 

2 

 
 
 

120,000 
 

 
 
 

2 

 
 
 

120,000 

 
 
 

2 

 
 
 

120,000 

 
 
 

2 

 
 
 

120,000 

 
 
 

10 
 

 
 
 

600,000 

รวม 7 720,000 7 720,000 7 720,000 7 720,000 7 720,000 35 3,600,000 
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง  
และสนับสนุนแนวนโยบาย 
ของรฐับาล จังหวัด  อ าเภอ 
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
   (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
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ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9   ปี  ๒๕70 รวม  ๕  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

6.2 กลยุทธ์สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล  จังหวัด  
อ าเภอ 
   (2) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 

1 

 
 

11,000 

 
 

1 

 
 

11,000 

 
 

1 

 
 

11,000 

 
 

1 

 
 

11,000 

 
 

1 

 
 

11,000 

 
 

5 

 
 

55,000 

รวม 4 71,000 4 71,000 4 71,000 4 71,000 4 71,000 20 355,000 
รวมท้ังสิ้น 70 10,314,800 72 12,814,800 67 10,764,800 67 10,050,800 68 10,444,800 344 54,390,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        แบบ ผ.๐1/1 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

หมู่บ้าน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 
บ้านละลม 

9 4,184,500 2 838,000 4 1,814,000 3 940,000 1 588,000 19 8,364,500 

รวม 9 4,184,500 2 838,000 4 1,814,000 3 940,000 1 588,000 19 8,364,500 
หมู่ที่ 2  

บ้านละลม 
9 4,088,500 6 3,064,500 6 3,424,500 4 1,146,000 5 2,715,000 30 14,438,500 

รวม 9 4,088,500 6 3,064,500 6 3,424,500 4 1,146,000 5 2,715,000 30 14,438,500 
หมู่ที่ 3  

บ้านละลม 
13 8,605,300 13 40,537,800 8 3,229,500 4 2,070,000 5 2,042,000 43 56,484,600 

รวม 13 8,605,300 13 40,537,800 8 3,229,500 4 2,070,000 5 2,042,000 43 56,484,600 
หมู่ที่ 4 

บ้านละลม 
4 2,881,000 3 1,250,000 2 557,700 1 250,000 1 500,000 11 5,438,700 

รวม 4 2,881,000 3 1,250,000 2 557,700 1 250,000 1 500,000 11 5,438,700 
หมู่ที่ 5 

สระตะหมก 
4 1,973,000 1 150,000 4 1,693,500 4 1,607,000 3 8,064,000 16 13,487,500 

รวม 4 1,973,000 1 150,000 4 1,693,500 4 1,607,000 3 8,064,000 16 13,487,500 
หมู่ที่ 6 

กุดจอกน้อย 
9 3,329,800 5 1,202,000 4 2,171,100 2 737,000 4 2,371,100 24 20,629,000 

รวม 9 3,329,800 5 1,202,000 4 2,171,100 2 737,000 4 2,371,100 24 20,629,000 
หมู่ที่ 7 

กุดจอกใหญ ่
5 2,492,000 4 2,294,500 4 2,068,000 3 2,300,700 3 1,592,500 19 10,747,700 

รวม 5 2,492,000 4 2,294,500 4 2,068,000 3 2,300,700 3 1,592,500 19 10,747,700 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        แบบ ผ.๐1/1 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

หมู่บ้าน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 
คลองกระชาย 

4 
22,589, 

000 
1 20,000 2 738,600 2 1,424,000 4 1,298,000 13 26,069,600 

รวม 
4 

22,589, 
000 

1 20,000 2 738,600 2 1,424,000 4 1,298,000 13 26,069,600 

หมู่ที่ 9 
คลองยาง 

4 1,850,000 3 1,440,000 - - 1 100,000 2 1,084,000 10 4,474,000 

รวม 4 1,850,000 3 1,440,000 - - 1 100,000 2 1,084,000 10 4,474,000 
หมู่ที่ 10 

หนองชุมแสง 
7 1,404,100 2 600,000 - - - - 1 570,000 10 2,574,100 

รวม 7 1,404,100 2 600,000 - - - - 1 570,000 10 2,574,100 
หมู่ที่ 11 

หนองผักหวาน 
4 1,000,000 2 1,000,000 1 500,000 2 984,000 1 500,000 10 3,984,000 

รวม 4 1,000,000 2 1,000,000 1 500,000 2 984,000 1 500,000 10 3,984,000 
หมู่ที่ 12 
โคกพลวง 

8 4,451,000 4 1,484,500 1 72,000 7 3,245,400 5 2,520,000 25 11,772,900 

รวม 8 4,451,000 4 1,484,500 1 72,000 7 3,245,400 5 2,520,000 25 11,772,900 
รวมทั้งหมด 80 58,848,200 46 64,699,300 36 16,268,900 33 14,804,100 35  230 178,465,100 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา       แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง/จัดหา/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 

 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
ประสานงาน อปพร.  
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ อปพร.  
มีสถานประชุม 
อบรม และที ่
ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๘๕๐,๐๐๐ - ๘๕๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

อปพร.มีสถาน
ประชุม อบรม 
และที่ประสาน 
งานกบัหน่วย 
งานอ่ืน 

กองช่าง 
 

2 โครงการต่อเติมส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล    
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับปฏิบัติงาน
อย่างสะดวก 
ไม่แออัด 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

มีสถานท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานอย่าง
สะดวกไม่แออัด 

กองช่าง 
 

3 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต 
โรงจอดรถ  

เพื่อป้องกัน
โครงสร้างอาคาร 
เดิมเสียหาย 

มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 620 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

มีสถานท่ีส าหรับ
จอดรถ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ส านักงาน อบต.  
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้มีสถานท่ี 
ในการท างาน 
ที่เหมาะสม สะอาด 
เรียบร้อย 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

200,000 - - - - ปรับปรุงส านักงาน 
จ านวน 1 แห่ง 

มีสถานท่ีท างาน 
ที่สะอาดสะดวก 
ต่อการมาติดต่อ 
ของราษฎร 

กองช่าง 
 

5 โครงการปรับปรุง 
โรงจอดรถ เป็นอาคาร
ส านักงาน อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เพื่อใหส้ถานท่ี
ปฏิบัติงานและ 
เพิ่มสถานท่ีตดิต่อ
ราชการ 
 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑,๙๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สามารถติดต่อ
ราชการง่ายขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม 5  โครงการ - - 1,200, 
000 

1,350, 
000 

1,900, 
000 

850, 
000 

- - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  2  ขจัดความหิวโหย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ และ ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
       (1)  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง        
หมู่ที่ ๑  คลองหางกุดจอก 

เพื่อให้ราษฎรได ้
มีแหล่งกักเก็บน้ า 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดลอกสระแปลง
เกษตร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค–บริโภค
และการท าเกษตร 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดร่องน้ ารอบ 
ที่สาธารณะโปร่งฟาน      
หมู่ที่ ๒  บ้านละลม 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 
และกักเก็บน้ า 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ลดปัญหาการบุก
รุกที่สาธารณะ 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดสระน้ า 
ที่สาธารณะโปร่งฟาน   
หมู่ที่ ๒  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค–บริโภค
และการท าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขุดขยายสระน้ า  
สระประปา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ใช้เพือ่อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 
 

กองช่าง 
 

6 โครงการขุดลอกขอบสระ 
กุดจอก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

7 โครงการขุดลอกสระน้ า  
สระติดบ้านนายโชคมงคล   
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

8 โครงการขุดลอกสระน้ า  
สระประปา  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคลอง
กระชาย  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

10 โครงการขุดลอกหาง 
กุดจอก  หมู่ที่ 1   
บ้านละลม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย 
และภยัแล้ง 
 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - 386, 
000 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

11 โครงการขุดลอกคลอง
กระโดน  หมู่ที่ 1  
บ้านละลม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย 
และภยัแล้ง 
 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - 515, 
000 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกสระหนอง 
ตะไก้  หมู่ที่  2  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - 350,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ า 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

13 โครงการขุดลอกแปลง
เกษตร  หมู่ที่  1  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - 500,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ า 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

14 โครงการขุดลอกคลอง
กระทุ่ม  หมู่ที่  4   
บ้านละลม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย 
และภยัแล้ง 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - 815,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

รวม 14   โครงการ - - 1,500, 
000 

1,000, 
000 

500, 
000 

1,386, 
000 

2,680, 
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  2  ขจัดความหิวโหย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ และ ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 2.2 กลยุทธ์เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (1)  แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-อบรมให้ความรูต้าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน
ในต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้
พัฒนาความรู้และ
การใช้ชีวิตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ท าให้ประชาชนได้
พัฒนาความรู้และ
การใช้ชีวิตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปรับปรุงแปลง
เกษตร หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงแปลง
เกษตรหมู่ที่ 7 เป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน  1  ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงแปลง
เกษตร 1 แปลง 
 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-ส านักงาน
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

3 โครงการก่อสร้างแปลง
เกษตรและแหล่งเรียนรู้ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีศึกษาเรยีนรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตร 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
เรียนรู้และประกอบ
อาชีพ 

กองช่าง 
 

รวม 3   โครงการ - - 60, 
000 

60, 
000 

560, 
000 

60, 
000 

60, 
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  11  เมืองและชุมชนยั่งยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  “ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.1 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
       (1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี 
อปพร.ให้มีความ
พร้อมเมื่อยามเกิด 
สาธารณภัย 

อปพร.ในต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจหรือ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ท าให้ อปพร. 
มีทักษะความรู้ใน
การช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้อง 
- ท าให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดัการปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และแก้ไขไฟ
ป่าและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๒
หมู่บ้าน จ านวน  
๖๐ คน  

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น 

ท าให้ประชาชน 
มีความรู้ในการดับ
ไฟป่าและอันตราย 
ที่เกิดจากไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และเหตุที่จะเกดิสา
ธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ 
ในการตั้งจุด
บริการประชาชน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน 
มีความพอใจและ 
อุ่นใจเมื่อเกิด 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเตรียมความพร้อม
และเหตุที่จะเกดิ 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ 
ในการตั้งจุด
บริการประชาชน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน 
มีความพอใจและ 
อุ่นใจเมื่อเกิด 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสรมิความรู้
ด้านการจดัการ 
สาธารณภัยเบื้องต้นฯ 
-เพื่อสนับสนุน
โครงการจติอาสา
พระราชทาน 
 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
จ านวน  50  คน 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จิตอาสาภัยพิบัต ิ
ผ่านการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 
 

-จิตอาสาสามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ 
จพง.ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได ้
-จิตอาสาสามารถ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งจราจรมองทาง  
จุดเสีย่ง หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กระจกโค้งจราจร        
ขนาด 32" 

๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

7 โครงการติดตั้งเครื่อง
อ านวยความปลอดภัย 
จุดเสีย่งทางแยก 
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 
 

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

รายละเอียด  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 
 

รวม 7  โครงการ - - 385,000 635,000 335,000 335,000 335,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  4  การศึกษาที่มีคุณภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
       (2)  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร 
ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กให้มศีักยภาพ
ในการท างาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร   
จ านวน ๕ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้รบั
การอบรม
ความรู้เพิ่มเติม 

ท าให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กมศีักยภาพ
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กเล็กไดร้ับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
 
  

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท าให้เด็กไดร้ับ 
การพัฒนาด้าน
สติปัญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศพด.
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพือ่สนับสนุนกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬาศพด. 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท าให้เด็กเล็กไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมการ
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา   
5 รายการ  เช่น   
ค่าจัดการเรียน 
การสอน/ค่า
หนังสือเรียน/ค่า
อุปกรณ์การเรียน/
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

300, 
000 

 

300,000 
 

400,000 400,000 400,000 ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอ 
ต่อการพัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ด้าน 

ท าให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์เรยีนรู้ 
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับความรู้และ
เรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
ปีละ ๓ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้วัฒนาธรรม
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสานสมัพันธ์ 
รักครอบครัว  

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้สถาบัน
ครอบครัวเกิดความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ศิลปะและ
ปัจฉิมนิเทศเด็ก ศพด.
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กให้เหมาะสม 
กับวัย 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ท าให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจ าป ี
 

เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแห่งชาติให้
เด็ก ๆ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้เด็กเล็กได้
เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน ในสังกัดสพฐ. 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก 

โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง
ในต าบลละลมใหม่

พัฒนา 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

เด็กทุกคนใน
จ านวน ๓ 
โรงเรียนไดร้ับ
อาหารเสริมนม 

ท าให้เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหม่

พัฒนา 

20๐,๐๐๐ 
 
  
 

20๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอาหาร
เสรมินมทุกคน 

ท าให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้ 
จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(เงินสนับสนุนอาหารกลาง 
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ได้รับ
อาหารกลางวันทุกคน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ท าให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลาง 
วันครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก  ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารอาหารและ 
ใหม้ีอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

สถานศึกษาในสังกัด 
สพฐ. จ านวน ๓  
แห่ง ในเขตพื้นท่ี
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 
 

1,800, 
000 

1,800, 
000 

1,800, 
000 

1,800, 
000 

1,800, 
000 

เด็กทุกคนใน
สถานศึกษา ๓ 
แห่ง  ได้รับอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กทุกคนได้รับ
อาหารครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรยีนศพด. 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา  

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนของศพด. 
ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

อาคารเรยีน ศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

  - 
 

-  10๐,๐๐๐ - อาคารเรยีนศพด.
ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นร้อยละ ๘๐ 

ท าให้มีสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสม 
กับการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการก่อสร้างแท่น 
วางถังน้ าดื่มศพด. 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อก่อสร้างที่วางถัง
เก็บน้ าดื่ม-น้ าใช้ 
ในศพด. 

ถังเก็บน้ าศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

 5๐,๐๐๐ - - - มีที่วางถังเก็บน้ า
ภายในศพด.ที่ได้
มาตรฐาน  

ท าให้มีที่วางถัง
เก็บน้ าภายใน
ศพด.ที่ได้
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้  
โรงอาหารศพด. 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงโตะ๊-เก้าอี้ 
โรงอาหารของศพด. 
ให้ดีขึ้น  

โต๊ะ – เก้าอี้ ใน 
โรงอาหารศพด. 
ที่ช ารุด 

 - 10๐,๐๐๐ - - โต๊ะ เก้าอี้นั่งเด็ก 
มีสภาพดีขึ้น
ปลอดภัยต่อเด็ก 

ท าให้มีโต๊ะ เกา้อี้
นั่งเด็กมีสภาพ 
ดีขึ้นปลอดภัย 
ต่อเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
และบรเิวณจดุแปรงฟัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า 
ให้เด็กได้ใช้อย่าง
ปลอดภัย 

 
รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ทางเดินไปโรงอาหาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

เพื่อใหเ้ด็กได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั 

 
รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 
 

เพื่อเพิ่มสถานท่ี 
ใหค้วามรู้และเป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 

 
รายละเอียด ตาม

แบบ อบต. ก าหนด 

- ๒,๐๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-เด็กเล็ก 
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 18  โครงการ - - 3,835, 
000 

6,485, 
000 

4,135, 
000 

4,135, 
000 

4,035, 
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  3  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.3 กลยุทธ์การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ 
       (3)  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน 
และระงับโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ต่างๆ  

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 7๐,๐๐๐ 
 
 

7๐,๐๐๐ 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ความสามารถในการ
ป้องกันโรคติดต่อ  
โรคระบาดไดร้้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้โรคตดิต่อ
โรคระบาดไดร้ับ
การควบคุมและ
ประชาชน 
มีสุขภาพร่าง
การแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการป้องกัน 
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

ท าให้ป้องกัน
หรือลดความ
เสี่ยงโรค
ไข้เลือดออก  
ในประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการฉดีวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท าให้ป้องกันหรือ
ลดความเสีย่งโรค
พิษสุนัขบ้า ใน
ประชาชน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ 
มีเพศสมัพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร 

เด็กและเยาวชนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 
 

ความเสีย่งในการ 
มเีพศสมัพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 การส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 

เพื่อเป็นค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรม  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ จ านวนสัตว ์
ที่ข้ึนทะเบียน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๖๐ 

สัตว์ในพื้นที่ไดร้ับ
การขึ้นทะเบียน
และได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทุกราย 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒  หมู่บา้นไดร้ับ 
การอุดหนุน
งบประมาณ   
ร้อยละ ๑๐๐ 

สนับสนุน 
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนน า
สุขภาพและเครือข่าย 

เพื่อให้แกนน าสุขภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ป้องกัน
หรือลดความ
เสี่ยงโรคพิษสุนัข
บ้า ในประชาชน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร 
ในการป้องกันควบคุม 
โรคระบาดในสัตว ์

เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกัน ควบคุม
โรคระบาดในสัตว ์

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ป้องกัน
และควบคมุโรค
ระบาดในสัตว์ได ้
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 
ในสัตว ์

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่จะเกิด
ขึ้นกับสัตว์ในพ้ืนท่ีต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 
 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 9  โครงการ - - 833,800 833,800 833,800 833,800 833,800 - - - 
 
 
 



-92- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  3  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4 กลยุทธ์สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน 
       (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนและผู้ด้อย 
โอกาสในต าบล 

๑. สนับสนุนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภคแกค่รอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผูด้้วยโอกาส
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ท าให้ครอบครัว
ยากจนและผู้ด้อย 
โอกาสในต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชน 
ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผูด้้อย 
โอกาส ผู้ยากไรแ้ละ 
ผู้ยากจนให้มีที่อยู่
อาศัยทีเ่หมาะสม
ปลอดภัย 

ด าเนินการปลีะ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ที่อยู่อาศัย 
ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การซ่อมแซม 

ท าให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



-93- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่ม/องค์กรผูสู้งอายุ 

เพื่อให้เกิดการร่วมคิด
ร่วมท าในกิจกรรม 
ที่เกิดประโยชน์แก่
ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมและเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตกลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุ เพื่อจัดกจิกรรม
ตามความสนใจ อาทิ 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬา
และนันทนาการผู้สูงอายุ 
- กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพ 
- กิจกรรมปฏิบตัิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่องร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้กลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการจดัสวสัดิการ 
แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวก
แก่คนพกิารในต าบล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๑. จัดหาอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิตให้คนพิการ 
๒. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้วยโอกาส
ได้รับสวัสด ิ
การมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. ท าให้คนพิการใน
ต าบลไดรับอุปกรณ์ใน
การด ารงชีวิต 
๒. ท าให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาส มีสภาพแวด 
ล้อมและท่ีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสม 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ใหป้ระชาชนรู้จักการ
ออม โดยยึดหลัก
ประชาชนออม ๑ 
ส่วน  อปท.สมทบ ๑ 
ส่วนรัฐบาล ๑ ส่วน 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ 

ท าให้ประชาชน 
มีระบบสวัสดิการชุม
ขนที่ดูแลกันอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 

 
 



-94- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  5  ความเท่าเทียมทางเพศ  , เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.5 กลยุทธ์สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน 
       (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตร ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในบทบาท
สตรภีายในต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ตัวแทนกลุ่มสตร ี
มีศักยภาพและ 
มีความเข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการลด ละ เลิกอบายมุข
สร้างสุขเยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึก 
ให้เยาวชนห่างไกล
อบายมุข 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
อบายมุข 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้เยาวชนมี 
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าความรูไ้ปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 



-95- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการวัยรุ่นมรีักปลอดภัย 
อย่าไว้ใจเอดส ์

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับ
โรคเอดส ์

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับรัก 
ในวัยรุ่นและเรื่อง 
โรคเอดส ์

3๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้วัยรุ่น 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ และน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไป 
มีสุขภาพด ี
ทั้งกาย และจิต 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ท าให้ประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ 
ดีทั้งกาย และจติ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

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

ผู้สูงอายสุามารถ
ด ารงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุในต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

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

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ 
แข็งแรง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน 
ในหมู่บ้านมีอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได ้

ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชน 
มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  5  ความเท่าเทียมทางเพศ  , เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.6 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
(5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยยา
เสพติและลดปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เด็กและเยาวชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
โทษภัยยาเสพ
ติดและลด
ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  - 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2  “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BDG และ 
เขตเศรษฐกิจ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.7  กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
       (6)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณี
แข่งขันเรือยาวประจ าป ี

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐  

ท าให้ประเพณ ี
ไทยคงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัขบวนแห่
ร่วมงานสมโภชน์ฉลอง 
ชัยชนะท้าวสุรนาร ี
อ าเภอโชคชัย 

เพื่อเป็นการระลึก
ถึงคุณงามความดี
ของท่านท้าวสุรนาร ี

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มเป้า 
หมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

ท าให้ประชาชน 
ได้ระลึกถึงคณุงาม
ความดีของท่าน
ท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ท าให้ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐  
 

ท าให้ประเพณี
ไทยคงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  15  ระบบนิเวศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  “ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 4.1 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
       (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาถังขยะมลูฝอย เพื่อรองรับขยะมลู
ฝอยภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

ถังขยะได้มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

ท าให้มีที่รองรับขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือน
เพื่อรอการน าไปก าจัด
ต่อไป 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการบริหารจัดการคัด
แยกขยะมลูฝอยในชุมชน 

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

หมู่บ้านในเขต 
พื้นที่ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา  
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๒.ปรมิาณขยะมลู
ฝอยในการน าไป
ก าจัดลดลงไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

๑.ท าให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของปัญหา
ขยะมูลฝอย 
๒.ท าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่น าไปก าจดั
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  15  ระบบนิเวศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  “ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 4.2 กลยุทธ์การจัดการ การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
       (๒)  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 

๑.เพื่อจัดท าฐานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้วย  พืช  
สัตว์  ชีวภาพ  ภูมิ
ปัญญา  แหล่ง
โบราณคดี  แหล่ง
ทรัพยากร  ธรรมชาต ิ
๒.เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า
และด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
 

ป่าชุมชนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ป่า
ชุมชนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา  
ได้รับการส ารวจ 
ร้อยละ ๗๐ 

- ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  ที่เป็น
ระบบ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 
- มีการสรา้ง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ า/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบล าละลม 
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ล าละลม 
 
 

จ านวน ๑ แห่ง 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการด าเนิน
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  

ท าให้แหล่งน้ า
ล าละลมไดร้ับ
การพัฒนา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้ า หมู่ ๗  
ล ากุดจอกใหญ ่
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จ านวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ 
 

ท าให้มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

กองช่าง 

4 โครงการปลูกป่าชุมชน
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ด าเนินโครงการ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ 
 

ท าให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
เกิดความสมดลุ 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
       (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรในพ้ืนท่ี 
 

๑.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ประสบการณ ์
ในการมาพัฒนาองค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสรา้ง
ความสัมพันธ์ ปรบั
ทัศนคติระหวา่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ 
เมืองและประจ า 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
ทุกคน /ผู้น าชุมชน /
หน่วยงาน / องค์กรใน
พื้นที ่

๓๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจ
และความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารับการ 
ศึกษาดูงาน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ 

๑.ท าให้บุคลากร 
มีศักยภาพรองรับ 
การปฏิบัติงานให ้
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
๒.ท าให้เกิดความ
สามัคคีและทัศน 
คติที่ดีระหว่าง 
ข้าราชการประจ า
และการเมือง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา 
และจัดหาเครื่องคอม 
พิวเตอร์และอุปกรณ์
ค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต 
ค่าจัดท าดูแลเว็บไซด ์
 

ด าเนินการปลีะ ๑ 
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  
 
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ท าให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการท างาน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท างานใน
องค์กร ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ท าให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
มีทัศนคติที่ดีต่อ 
การท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
 

เพื่อติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคณุภาพ
การให้บริการ 

๑๒  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 
 
  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ท าให้รู้ถึงความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ 
การปฏิบัตริาชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนของ
หน่วยงาน 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได ้

จัดท าหรือปรบัปรุง
แผนที่ภาษีใหใ้ห้ครบ

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จัดท าหรือปรบัปรุง
แผนที่ภาษีได้ส าเร็จ 

ท าให้ระบบการ
จัดเก็บภาษีของ
หน่วยงานไดร้ับ
การพัฒนา 

กองคลัง 

6 โครงการจดัเก็บภาษ ี
นอกสถานท่ี  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนโดยการ
บริการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
 

ปีละ ๑ ครั้ง  -  -  -  -  - ประชาชน 
มีความพึงพอใจใน
การบริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริหารจัดเก็บ
ภาษี 
นอกสถานท่ี 

กองคลัง 

รวม 6  โครงการ - - 600,000 600, 
000 

600, 
000 

600, 
000 

600, 
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  “ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       (2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 การปักแนวเขตที่สาธารณะ 
และรังวัดทีด่ินในต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ/ 
ออกรังวัดฯ 

ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ 
 
  
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนพ้ืนท่ี
สาธารณะในต าบล
ละลมใหม่พัฒนา
ได้รับการ 
ปักแนวเขต 

ท าให้ที่สาธารณะ 
ไม่ถูกบุกรุก/ออก
รังวัดที่สาธารณะ 

กองช่าง 
 

2 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน เพื่อป้องกันภัยแล้ง
และแก้ไขปญัหา 
น้ าท่วม 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-มีน้ าใช้ในช่วง 
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

รวม 2  โครงการ - - ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 6.1 กลยุทธ์สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด อ าเภอ 
       (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ี
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ท าให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการพัฒนาเมือง 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 6.1 กลยุทธ์สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
      (2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

ด าเนินการปลีะ  
1 ครั้ง 
 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา  
ได้รับเงินอุดหนุน
ส าหรับปฏิบัติงาน 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  16  ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชิกสภา 
อบต.หรือเลือกตั้งซ่อม
นายกอบต./สมาชิก
สภาอบต. 
 

๑๒  หมู่บา้น 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ท าให้การ
เลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการประชุมให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ  
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เพื่อเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๒  หมู่บา้น 5๐,๐๐๐ 
 

- 
 

5๐,๐๐๐ 
 

- 5๐,๐๐๐ 
 

การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ประชาชน
เข้าใจและ 
มีส่วนร่วม 
ในการเลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 400,000 350,000 400,000 400,000 450,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ.๐๒/1 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน  
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

(๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการวางท่อส่งน้ า 
จากคลองชลประทาน – 
สระน้ าแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๘๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

๒ 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ ๑  ซอยหลัง 
วัดละลม 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ าไม่ท่วม 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๔๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า 
ล าละลม ทีห่นอง
กระรอก  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปัญหา
น้ าท่วมขังที่นา 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๒๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอ 
ใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังที่นา 
-ป้องกันน้ าท่วม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
มุมต้นโพธ์ิ  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได ้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๓๐๖,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๑ 
ซอยกลาง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคม
ที่สะดวกและน้ าไม่
ท่วม 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- - ๘๒๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  
หมู่ที่ ๑  ซอย 
บ้านนายเอื้อน – 
ล าละลม 

เพื่อให้ราษฎรได ้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๐๒,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได ้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๖๖๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน ซอย
ข้างอู่ช่างศักดิ์  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได ้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๑๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 



 
-112- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๒ 
จากหนองเรือ – 
รพ.สต.ละลม 

เพื่อให้ราษฎรได ้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- ๑,๑๔๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๒ ซอยบ้านนาง
เพ็ญ  ปกจะบก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- ๘๒,๕๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  
สายหนองเพชร  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.       
ยาว ๕,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๒   
ซอยบ้านนางบุญ
ยืน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - ๘๒,๕๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
จากไร่นายสมชาย 
– ไร่นายแป้น 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒,๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๑,๓๔๒, 
๐๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖
9 

(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย
คลองลวก หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๔,๕๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน สายอู่
มหานคร-เดิ่นข้ีหมา  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.      
ยาว ๑,๔๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายไร่
นายเสมอ – ไร ่
นางละม่อม   
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๕๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๗๔๕, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ ๒ จากหนอง
เรือ – คลองส่งน้ า 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ า 
ไม่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๘๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- ๓๔๒, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วม
ถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  
จากบา้นนายเฉลิม 
– บ้านนายวิชัย   
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๒ ไร่นายสนิท 
-ไร่นางละม่อม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๒๕๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๒ จากไร่นาย
สมชาย – ป่าประดู ่
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - - ๗๑๕,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
บ้านนายประพัน –  
บ้านนรินทร์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๑๒๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๓๙๖, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายธนชัย  
นากระโทก  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๓๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๔๖, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  แยกไร่
นายเฉลมิพล   
มาริสกลุนนท์
(ตะวันออกหนอง
เพชร) -ไร่นายสุรชัย  
ทองโพธิ์   หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- 500,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายอ านาจ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๗๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้านม.3 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสุชาติ  
จันปทุม  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๘๒,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายวิชัย  
– คลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑๖๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสุนทร   
ทันนวัตร  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๑๖๕, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
บ้านนายสมพงษ์ – 
แปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- ๖๖, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายส าลี  
หมู่ที่ ๓  

เพือ่ให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- ๙๗, 
๕๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายประภาส  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.         
ยาว ๓๐ ม.  หนา 
๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๔๙,๕๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน สาย
คลองชลประทาน  
– นานางทวีผล  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดินสายนา
นางแป้น – นา 
นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

33 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนคสล. 
ซอยบ้านนายไวพจน์ 
ลอยฟู  หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 82 ม. หนา  
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกแปลง
ผักโคกตาอ้น –  
ที่นานายสมหมาย  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๑,๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๒๕๐,๐
๐๐ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายหล่อน 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๙๙,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

36 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
โคกตาอ้น – หนอง
ตะคร้อ   หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  สาย 
ตอน้ า – หนอง
สะแก  หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

38 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวทาง 
จากป้ายโรงเรียน – 
ล าละลม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ทับผิวจราจรเดมิ โดย 
มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,663 ตร.ม.  
ตามแบบอบต. ก าหนด 
 

๙๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวทาง 
จากบ้านลุงชัย –  
ล าละลม  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๕๘๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๘๘๑,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
สายคลองประดู่  
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.        
ยาว ๒๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนางสังวาล 
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๓๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๕๗,๗๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

42 โครงการขยายถนน 
ซอยบ้านนาย 
ขวัญชัย  หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
บ้านนางทองม้วน  
แปะกระโทก   
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๑๒๓,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ า จาก
คลองชลประทาน –  
สระประปา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ใช้เพือ่อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๘๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน  
สายหนองกระโดน 
– หนองไผ่  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก สายนา 
นางถวิล หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน  
แยกหนองตะแบก   
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.       
ยาว ๑,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
ซอยบ้านนาย
สมบูรณ์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑๖๕,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๓๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๙๖๒,๕๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๕ (สระประปา 
– ฟาร์มไก่) 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก หมู่ที่ ๕ 
สายหนองหมู – 
หนองโพธิ ์

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  
ซอยบ้านนายชวน 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - - ๑๐๗,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  
ซอยบ้านนางสาว
สุพัตรา 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - ๖๖,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก หมู่ที่ ๕ 
สายบ้านนาย
สมบูรณ-์นานางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายพั่ว – สะพาน
ท่าตะลุกไทร  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

 
 



 
-121- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ทีม่าของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายเลียบ
คลองยาง - ท านบ
หลวง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายสุทนธ์ - คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ดินถมผิวจราจร 
ขนาดกว้าง 5 ม.        
ยาว ๑,๙๕๐ ม.  
สูงเฉลี่ย  0.80 ม. 
ตามแบบอบต.ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายวิเชียร (แหลม 
โคกมันกระชาก)  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว 227 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๓84,8๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายแจว – นา 
นายส ารวม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา 
นางส าเริง  หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 



 
-122- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายจุน – ถนน 
อ้อมแปลง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๔๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐ 
,๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก สายที่
สาธารณะป่าช้า  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก   
สายหนองหญ้าขาว  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๑,๕๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๗๔๕,๖๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายแปบ –  
คลองยาง หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๕๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๓๘,๕๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
รอบสระโคกหนอง 
อีแหวน หมู่ที่ ๖  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 



 
-๑23- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก   
สายบ้านนายอุทัย –  
นานายก้อน หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๑,๗๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๖๙๕, 
๙๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.  
จากบ้านนายไสว –  
บ้านนางม่วย หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- - - - ๑,๑๔๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

68 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก   
สายนานายยิ้ม –  
นานายอรุณ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๗๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๙๘,๒๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

69 โครงการปรับปรุง
ถนน หินคลุก สาย
คลองชลประทาน-
คลองลวก หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒,๙๕๐ ม. หนา   
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๗๙๗, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

70 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  ตั้งแต่
บ้านนายจาก ถึง  
บ้านตาเชิด  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม.       
ยาว 60๐ ม. หนา      
๐.05 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 127,
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 
 



 
-124- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หน้าโรงสีข้าว    
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑๘๐ ม. หนา      
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๔๙๕, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

72 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก รอบแปลง
เกษตร  หมู่ที่ ๗  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๓๕๐ ม.   
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๓๕๐ ม.         
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๗๗๐,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

74 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวจราจร 
ซอยหน้าวัดกุดจอก
ใหญ่  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๔๒๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๗๙๘, 
๐๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายต่อ
จากบ้านนายละม่อม  
แตะกระโทก   
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๒๙๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๖๓๘, 
๐๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
จากบ้านตาเชิด – 
บ้านนายจาก  
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.     
ยาว ๔๐๐ ม.  ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- - - ๗๖๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

77 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสาย
คลองขาม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๑,๔๕๐ ม.          
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 
 

- - - ๗๒๐, 
๗๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายจรูญ-บ้านนาย
พิเชษฐ์ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว  ๖๐ ม. หนา       
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - ๑๓๒,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านนายประวิทย์ – 
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๒,๓๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๑,๑๔๓, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

80 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย 
บ้านนายประวิทย์ –  
โคกพลวง (บน)  
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.           
ยาว ๒,๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 
 

๙๒๔,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
สายบ้านนางน้อย –  
ป่าช้า  หมู่ที่ ๘  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๗๓,๙๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
รอบสระประปา  
หมู่ที่ ๘  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒๓๘,๖๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายนา
นายส ารอง – บ้าน
นายมิตร หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.         
ยาว ๒,๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๙๒๔,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

84 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร จากบ้าน 
นางเล็ก – บ้าน 
นายเทิน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก นานางแถม 
– บ้าน นายเบีย  
หมู่ที่ ๘  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.          
ยาว ๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก บ้าน
นายประกอบ – นา 
นายวิเชียร หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑๔๙, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

87 โครงการเพิม่ผิว
จราจร หมู่ที่ ๘  
บ้านนางมงคล  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐
๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

88 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากบ้าน
นายประวิทย์ ถึง  
ป่าช้า  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว 65๐ ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - - ๑๔๙, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

89 โครงการก่อสร้าง 
ถนนมูลดิน  จาก
คลองชลประทาน 
ถึงนานายส ารอง  
ด่านกระโทก  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว 1,70๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - - 500,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

90 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๙  
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.           
ยาว ๒๐๐ ม. หนา           
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๔๔๐,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดินรอบที่
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๙ เขาโคกรักษ์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๘๔,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

92 โครงการปรับปรุง
ถนนสายเขาโคก
รักษ์  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐
๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  
ซอยบ้านนายมงคล 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐
๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

94 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก ซอยนา 
นายยา  หมู่ที่ ๙  
  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐  ซอย 
บ้านนางสายยนต ์
  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.             
ยาว ๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๘๒,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

 
 
 



 
-129- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐   
ซอยบ้านนายอารยี์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๓๐ ม.   
หนา ๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๔๙,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

97 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสมชาย  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.          
ยาว ๘๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๑๓๒,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

98 โครงการปรับปรุง 
ที่สาธารณะ
ประโยชน์  
(โคกหนองอีแหวน) 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สามารถมีรายได้
จากท่ีดิน
สาธารณะ 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

99 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ 
สระประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๒๒๐ ม.            
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - ๔๘๔,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

10
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี ๑๑  
ซอยนานางหลงมา 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

 
 



 
-130- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี ๑๑  
ซอยนานายแส ่

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

10
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒   
ซอยบ้านนายเตียว   
สอนส าโรง 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.          
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๙๖๒,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒   
ซอยบ้านนายบุญพา 
แตะกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.            
ยาว ๒๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๖๘๗,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒   
ซอยบา้นนางศรีไพร  
แตะกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๘๒๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๑๒  ซอยบ้าน 
นางบุษบา  
วงค าจันทร์ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 



 
-131- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนางสมศรี  
นามกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๒๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๕๐,๐
๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
7 

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ ๑๒  (ท่าข้าม  
- หนองหอย) 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีประชุม
และท ากิจกรรม
อื่นๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายปน 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๑๒๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๙๘,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

10
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน สายบ้าน
นายจารภุาส- 
ถนนสายหลักคลอง
กระชาย หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.        
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  
สายนานายสัมฤทธ์ิ  
หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 
 



 
-132- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11
1 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอย 
บ้านนายบรรพต 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๔๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๗๙๘,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
2 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายชะลอ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑,๓๓๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
3 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายราตร ี

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.   
ยาว ๑๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๑๘๒,๔๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
4 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอย 
บ้านนายนกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๒๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
5 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้าน
นายแสงจันทร ์

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑,๓๓๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
6 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายสุธร 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๔๑๘,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยท่าข้าม  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.รายละเอยีดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๔๑๒,๕
๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

11
8 

โครงการซ่อมแซม
ฝารางระบายน้ าและ
ลอกรางระบายน้ า 
ม.10 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑๐๐,๐
๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 

11
9 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ ๓ บ้านนาย
แสวง  -  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.        
ยาว ๓๐๐ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. (ขอบนอก) 

- - - 

- ๕๗๐,๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 

12
0 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมู่ที่ 2 สายหนอง
เพชร 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๕,๐๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

12
1 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม  
หมู่ที่ ๓ สายตอน้ า 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๕,๐๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

12
2 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมู่ที่ ๗ สายคลอง
ลวก-เขาโคกรักษ์ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.         
ยาว ๒,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 
 



 
-134- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยศาลตาปู่   

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- - - ๑๖๕,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

12
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒  
ซอยบ้านนางสาว
บุญชู  ปีกกระโทก 
  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

12
5 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนางประยงค์  
แบงกระโทก –  
บ้านนางกัลยา   
หมู่ที่ 1  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

170,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 
 

12
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  สายไร่
นางลิ้ม – ไร่นาง
ละม่อม  หมู่ที่ 2 
บ้านละลม 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12
7 

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยรอบ
หนองเรือ  หมู่ที่ ๒ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

150,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

12
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน จากนา
นางเฉย - ไร่นางใช้  
หมู่ที่  6   
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

500,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
 

12
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากปากซอย
บ้านนางสมัย –  
บ้านนายธนากร  
หาดทะเล  หมู่ที่ 6  
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

108,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
 

13
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน 
นายประสาน  
ด่านกระโทก  
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอก
น้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง
เมตรรายละเอยีดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

100,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13
1 

โครงการรื้อถมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 10 
บ้านหนองชุมแสง  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ า
ไหลสะดวกไม่
ท่วมขังถนน 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- 500,000 - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-น้ าไม่ท่วมขังถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

13
2 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  นานาย
อ่อน  หมู่ที่ 11  
บ้านหนองผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหาน้ า
ท่วมขังนา 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

300,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังที่นา 
-ป้องกันน้ าท่วม 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

13
3 

โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน 
นายเอิบ  หมู่ที่ 11  
บ้านหนองผักหวาน 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

150,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

13
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน 
นางลัดดา หมู่ที่ ๑๒  
บ้านโคกพลวง 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๕๔๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

324,000 - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13
5 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนมูลดิน   
สายเลียบคลองยาง  
- ท านบหลวง  
หมู่ที่ ๖   
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
 

13
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน   
ซอยนานายช้อย   
บัวกระโทก  หมู่ที่ ๙   
บ้านคลองยาง 
 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๑,๓๐๐ ม. 
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.9 

กองช่าง 
 

 

13
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
ซอยบ้านตาทัน  
– โรงกระดาษ  
หมู่ที่ ๑๒   
บ้านโคกพลวง 
 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม. 
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๔๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 

13
8 

โครงการขยาย 
ไหล่ทาง  หมู่ที่ ๙   
สายคลองยาง  
- คุ้มโกรกกัดลิ้น 
 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

รายละเอียด  
ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.9 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13
9 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ ๑๑  ถนน 
สายหลักต่อจาก 
รางระบายน้ าเดมิ 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รายละเอียด   
ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

- - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีน้ าใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

14
0 

โครงการก่อสร้าง 
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ซอยบ้าน
นายสมพงษ์ –  
แปลงเกษตร   
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - - - ๖๑๒, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
2 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.   
ซอยบ้านนายอ านาจ  
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.รายละเอียด 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๑๒๒,๔๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.   
ซอยบ้านนายเรือง  
- บ้านสระตะหมก  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๑,๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๗,๓๔๔, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.5 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ซอยบ้าน 
นายสุชาติ  จันปทุม   
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๑๒๒,๔๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  ซอยบ้าน 
นายประภาส   
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๗๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๑๔๒, 
๘๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
6 

โครงการซ่อมแซม 
ถนนหินคลุก   
สายโคกตาอ้น – 
หนองตะคร้อ   
หมู่ที่ 3  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๕,๐๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

 9,008, 
000 

- - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 

14
7 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.   
สายตอน้ า    
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๔,๕๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕ ม.  
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- ๑๕,๓๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
8 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนมูลดินจาก
คลองชลประทาน - 
นานายแล  หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14
9 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร  ซอยข้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
หมู่ที่ ๓ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๙๐ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๖๙๖, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

15
0 

โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจร หมู่ที่ ๑ 
ซอยข้างวัดละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ า
ไม่ท่วมขังถนน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 
 

15
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  ซอยนา 
นายสุวิทย์   
หมู่ที่ ๓  บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๗๐๐ ม. 
รายละเอียด 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

15
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
สายตอน้ า  หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม   ต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา  
เชื่อมบ้านโคกลอย   
หมู่ที่ ๙  ทต.แหลม
ทอง  อ าเภอหนอง
บุญมาก  จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๔,๘๐๐ ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- ๙,๙๘๙,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15
3 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบ 
ล าละลม  หมู่ที่ ๔  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได ้
มีสถานท่ีพักผ่อน
และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- 50๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีสถานท่ีพักผ่อน 
-เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.4 

กองช่าง 
 

15
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ ๑๐   
ซอยบ้านนายเอื้อน 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๓๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. รายละเอียด  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๕๘,๕๐
๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

15
5 

โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า  
หมู่ที่ ๑๑  ซอยข้าง
โรงเรียน – โรงสูบ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
และน้ าไม่ท่วม 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-น้ าไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

15
6 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๑๑   
โคกหนองอีแหวน 
 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีส าหรับ 
จัดกิจกรรมและใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ 
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปปี  

-ประชาชน 
มสีถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15
7 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๒ ถนนสาย
หลัก กุดจอกใหญ่ – 
กุดจอกน้อย 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหาน้ าท่วม
ขังที่นา 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึง
พอใจ 
ในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังที่นา 
-ป้องกันน้ าท่วม 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

15
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน หมู่ที่ ๓  
สายทางไม้ท่อน 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๒,๓๐๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 
 

- ๕,๕๒๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

15
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๓  
สายหนองพุดซา 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕,๐๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

16
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนางสาว 
สายยนต์ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๘๑,๖๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16
1 

โครงการปรับปรุง 
ทางขึ้นล าละลม   
ซอยข้างโรงเรียน 
บ้านละลม  หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.4 

กองช่าง 
 

รวม 161  โครงการ - - 31,591, 
100 

51,451, 
800 

12,741,
900 

10,747,
100 

20,875,
100 

- - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ.๐๒/1 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

(๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายหลังเลิกงาน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

2 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างโซล่า
เซลล ์หมู่ที่ ๑ 

เพือ่ให้ราษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ถนนเลียบล าละลม 
จ านวน ๕๐๐ เมตร  
    
 

๔๑๖,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน   
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล ์หมู่ที ่๒ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ าคืน 

- สนามเด็กเล่น 
 
 

๒๙๗,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ ๔ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ าคืน 

- ถนนเลียบล าละลม 
 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.4 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ าคืน 

- ถนนเลียบ 
สระกดุจอกใหญ่  
จ านวน ๑,๒๐๐ ม.  
 
 

- - - - ๘๙๒,๕๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
  

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - 1,214,000 - - - 1,392, 
500 

- - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ.๐๒/1 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

(2)  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ    
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

หมู่ที่ 1 
 

588,000 588,000 588,000 588,000 588,000 ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที ่๓ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
ในเวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ 3 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที ่๕ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ 5 
 

- 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.5 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ    
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ ๖ 237,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๒๐, 
๐๐๐ 

 

237,๐๐๐ 
 

 

237,๐๐๐ 
 

 

237,๐๐๐ 
 

- 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ    
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ 7 
 

- 
 

 

๘๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 
 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ 8 
 

- 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ 
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.8 

กองช่าง 
 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ 9 
 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ม.9 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

หมู่ที่ ๑๒ 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน 
ม.12 

กองช่าง 
 

9 โครงการติดตั้ง 
สายพาดดับ   
ซอยประปาใหม่   
หมู่ที่ 11    
บ้านหนอง
ผักหวาน 

เพื่อให้ราษฎร 
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

50,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืนและ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

10 โครงการขยาย
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๓  
บ้านละลม   
 

เพื่อให้ราษฎร
สญัจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน ลด
อุบัติเหตุ ป้องกัน
อาชญากรรม 

-ซอยบ้านนายเรือง 
ถึงคลองชลประทาน 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
-ซอยร้านเพื่อน  
ยาว ๑๐๐ เมตร 
 

๖๘,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

-ประชาชน
สญัจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งไฟ 
ส่องสว่างสนาม
กีฬา อบต. พร้อม
รั้วคาวบอยสนาม
กีฬา  หมู่ที่ ๓   
บ้านละลม 
 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มสีถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

รวม 11  โครงการ - - 1,695, 
000 

12,615, 
000 

1,077, 
000 

1,077, 
000 

1,077, 
000 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-151- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ.๐๒/1 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.3 กลยุทธ์การก่อสร้าง/จัดหา/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบศาลตาปู่ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อความสวยงาม
และเป็นระเบยีบ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีตามความเชื่อ
โบราณ 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๒๕๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-ประชาชนมีน้ าใต้
ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 

 



 

-152- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
บันไดลงล าละลม 
(ท่าหว่า) หมู่ที่ ๑ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร 
มีความสะดวกใน
การใช้ประโยชน์
จากน้ า 
ล าละลม 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๕๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสะดวก
ในการลงล าละลม 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบหนองเรือ  
หมู่ที่ ๒  
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ป้องกันเด็ก 
ลงเล่นน้ า 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๕๒๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้าง 
รั้วลวดหนาม    
รอบสระหนอง
เพชร  หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันไม่ให้
สัตว์หรือบุคคลเข้า
ไปบริเวณสระน้ า 

รายละเอียด ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- - - 500, 
000 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

6 โครงการปรับปรุง
อาคารผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม  
 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ี
ประชาคมและใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๘๙๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนก 
ประสงค ์ หมู่ที่ 3 
บ้านละลม 
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการเล่นกีฬา
หรือท ากิจกรรม
หมู่บ้าน 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- 203, 
000 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-มีสถานท่ีในการ
เล่นกีฬาหรือท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

 

 



 

-153- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อ
และตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 3  
บ้านละลม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- 250, 
000 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันตลิ่ง 
ล าละลม หมู่ที่ ๔ 
บ้านละลม  

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ าในฤดู
น้ าหลาก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
การป้องกันพื้นที่
จากการกัดเซาะ
ของน้ า 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

10 โครงการจดัซื้อ
และตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 4   
บ้านละลม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- 250, 
000 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้าง 
ลานเอนกประสงค ์   
ข้างศาลาล าละลม  
ทั้ง 2 ด้าน  
หมู่ที่ 4   
บ้านละลม 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการท า
กิจกรรมหรือออก
ก าลังกายข้างล า
ละลม 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

- - 500, 
000 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-มีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรมหรือ
ออกก าลังกายข้าง
ล าละลม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง
โรงสูบน้ าดิบ
พร้อมท่อส่งน้ า 
จากล าละลม-
ระบบประปา  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่มีน้ าอุปโภค 
– บริโภค  
ที่เพียงพอ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 



 

-154- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎร
ภายในพื้นที่มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีพื้นที่
ออกก าลังกาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า 
คลองตาผึ่ง  
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้าง 
รั้วรอบสระกุดจอก
ใหญ่  หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ป้องกันเด็กลง 
เล่นน้ า 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๓๑๒, 
๕๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

16 โครงการต่อเติม
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ี
ประชาคมและท า
กิจกรรมต่างๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
ประชาคม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้าง 
ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อบอกต าแหน่ง
หมู่บ้านส าหรับ 
ผู้ที่สัญจรไปมา 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๘๒๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาทราบ
ช่ือหมู่บ้าน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 

 



 

-155- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ทีม่าของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎร
ภายในพื้นที่มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีพื้นที่
ออกก าลังกาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

19 โครงการจดัซื้อ/
ติดตั้งหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๘๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้รบั
ข่าวสาร 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๙  
(คุ้มโกรกกัดลิ้น) 
 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีประชุม
และท ากิจกรรม
อื่นๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
และท ากิจกรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน  
ถนนสายหลัก  
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ าใต้
ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ทีม่าของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน  
ซอยศาลาทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมีน้ าใต้
ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้าง 
รั้วลวดหนามที่
สาธารณะโปร่ง
ฟาน หมู่ที่ 2  
บ้านละลม 
 

เพื่อป้องกันรักษา
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

500, 
000 

- - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนได้ใช้
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้าง
รั้วก าแพง รอบ
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อความสวยงาม
และป้องกันภัย
จากโจรขโมย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๙๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ประชุมประชาคม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

รวม 25  โครงการ - - 4,180, 
000 

2,765, 
500 

2,450, 
000 

2,980, 
000 

500, 
000 

- - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. 02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน 
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
          (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าละลม หมู่ที่ ๑  
เชื่อมต าบลท่าอ่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - ๒๒,๐๐๐,
๐๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองเพชร 
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม  
เชื่อม ทต.แหลมทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.       
ยาว ๕,๘๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๑๙,๑๔๐,
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
มูลดิน หมู่ที่ ๒ สายไร ่
นางลิ้ม – ไร่นางละม่อม 
เชื่อมต าบลแหลมทอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒,๐๒๓, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายแปลงผัก –  
ต่อน้ า หมู่ที่ ๓  เชื่อม
ต าบลแหลงทอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๗,๐๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

- - - ๒๓,๑๐๐,
๐๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายเรือง  
– บ้านสระตะหมก  
หมู่ที่ ๓  เชื่อมต าบล 
ท่าจะหลุง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๑,๒๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๓,๖๗๒, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าละลม หมู่ที่ ๔  
เชื่อมต าบลด่านเกวียน 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - 
 

๑๕,๐๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ข้างวัดสระตะหมก  
– ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๕   
เชื่อมต าบลท่าจะหลุง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.      
ยาว ๗๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๒,๐๖๒, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ สายหน้า 
วัดสระตะหมก  เชื่อม
ต าบลแหลมทอง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๙๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

- - - ๒,๖๑๒, 
๕๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ไปสระร้อยไร่  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑,๕๐๐,   
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระกุดจอกใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๓๑๐ ม.  
หนา  ๐.๑๕ ม.   
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

๓,๖๐๒, 
๕๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลอง
ชลประทาน - โคกพลวง
บน หมู่ที่ ๗ เชื่อมต าบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒,๙๕๐ ม.        
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - ๘,๑๑๒,   
๕๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ไปคลองลวก  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๑,๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ตั้งแตค่ลอง
ชลประทาน ข้ึนไปทาง
คลองลวก  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม.         
ยาว ๒,๙๐0 ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - 9,570,
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

14 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. สายบ้าน 
นายประวิทย์ – คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๒,๓๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - ๖,๓๒๕, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. สายเลียบ 
คลองชลประทาน  หมู่ที่ ๙ 
เชื่อมต าบลท่าเยี่ยม  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.           
ยาว ๓,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

๙,๙๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

16 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ซอยนา 
นายสมคดิ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.            
ยาว ๖๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

๑,๗๘๗,๕๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขาโคกรักษ์  
หมู่ที่ ๙  เชื่อมต าบล 
แหลมทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๘ ม.        
ยาว ๕,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- - - - ๒๒,๐๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ซอยบ้านนางชะอ้อน   
หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๑,๕๐๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระโคกหนอง 
อีแหวน  หมู่ที่ ๑๑  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๒,๐๐๐ ม.   
หนา ๐.๑๕  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

- ๔,๔๐๐, ๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน - โกรกมัน
กระชาก  หมู่ที่ ๑๑   
เชื่อมต าบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.         
ยาว ๑,๐๐๐ ม.         
หนา ๐.๑๕  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

๓,๓๐๐, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลอง 
ยายนวล-บ้านกุดโบสถ์  
ต.ท่าอ่าง หมู่ที่ ๑๑   
เชื่อมต าบลท่าอ่าง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๙๕๐ ม.          
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

- - - - ๒,๖๑๒, 
๕๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

22 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางตอน้ า หมู่ที่ 3 
เชื่อม ทต.แหลมทอง   

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

7,664, 
400 

7,664,400 7,664,
400 

7,664,
400 

7,664, 
400 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
สายโคกพลวงบน  
หมู่ที่ 12  เชื่อมบ้าน 
โป่งแค  ต าบลท่าเยี่ยม 
 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  6  ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

9,722, 
000 

9,722,000 9,722,000 9,722,000 9,722, 
000 

ประชาชน 
พึงพอใจ 
ในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐  
ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 9  เชื่อมบ้าน
โป่งแค  ต าบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  6  ม. 
ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

9,034,000 9,034,000 9,034,000 9,034,000 9,034,000 ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

25 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนสาย
หลัก  บ้านกุดจอก
น้อย ม.6 ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา เช่ือม  
บ้านหนองโสน  ต าบล 
ท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บ้าน
และระหว่าง
ต าบล  

ขนาดกว้าง ๖ ม.  
ยาว ๑,8๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. หรือ 
มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 10,800   
ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

4,032, 
000 

4,032, 
000 

4,032, 
000 

4,032, 
000 

4,032, 
000 

ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



 

-163- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านกุดจอก
น้อย   หมู่ที่ 6  
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา เชื่อมบ้าน
หนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 3 ต าบล 
ท่าจะหลุง 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ขนาด
กว้าง 6.00-9.00 
เมตร ยาวรวม 3,350 
เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
26,800 ตารางเมตร  
ไหล่ทางตามสภาพ  
รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

8,950,000 8,000,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

27 ถนนบ้านกุดจอกน้อย  
หมู่ที่ 6 ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา  เชื่อม 
บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที ่3 ต าบล 
ท่าจะหลุง 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก  

ปรับปรุงถนนให้เป็น
ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00-9.00 เมตร 
ยาวรวม 3,000 เมตร 
(เป็นช่วง) หรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 30,569 
ตารางเมตร  
รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

10,000, 
000 

9,170,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รหัสสายทาง 
นม.ถ. 254-01 แยก
บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 
บ้านสระตะหมก เช่ือม
บ้านไผส่ีสุก  อ าเภอ 
จักราช  
 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก  

ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

- 12,000, 
000 

12,000, 
000 

12,000, 
000 

12,000, 
000 

ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รหัสสายทาง 
นม.ถ. 254-04 บ้าน
กุดจอกใหญ่  หมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านโคกลอย   
ทต.แหลมทอง  
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก  

ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 
 

- 10,080, 
000 

10,080, 
000 

10,080, 
000 

10,080, 
000 

ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมสร้างถนนสาย
หลัก  บ้านกุดจอก
น้อย หมู่ที่ 6 เช่ือม
บ้านหนองหญ้าปล้อง  
ต าบลท่าจะหลุง 
 

เพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก  

ช่วงที่ 1  
กว้าง 6 เมตร  
 ยาว 1,450 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 3  
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 
 

- 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 ประชาชน 
พึงพอใจใน
การแก้ไข
ปัญหาร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ
 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

รวม 30  โครงการ - - 87,132, 
400 

85,402, 
400 

88,401, 
900 

110,044, 
900 

110,639, 
900 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. 02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

          (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ส่องสว่างโซลา่เซลล ์ 
หมู่ที่ ๘  เชื่อมต าบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อใหร้าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

- ถนนสายหลักคลอง
กระชายถึงคลองยาง      
จ านวน ๒,๔๐๐ ม. 
 
 

๑,๗๘๕, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่ าคืน   

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ส่องสว่างโซลา่เซลล ์ 
หมู่ที่ 8  เชื่อมต าบล 
แหลมทอง 

เพื่อใหร้าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ าคืน 

- ถนนสายหลักคลอง
กระชายถึงโคกพลวง 
(บน) จ านวน  
๒,๘๐๐ ม. 
 
 

๒,๐๘๒, 
๕๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 
ไปมาในเวลา 
ค่ าคืน   

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบชุดเดียว  
จากหนองโสนเข้าสู ่
ล าละลม  หมู่ที่ 4   
บ้านละลม 
 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญของ
ต าบลละลมใหม่และ
เพื่อให้ล าละลมมีไฟฟ้า
แสงสว่างเพียงพอ 
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวก ปลอดภัย  
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบชุดเดยีว 
จ านวน  130 ชุด 
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 
 

10,0๐๐ 
,๐๐๐ 

10,0๐๐ 
,๐๐๐ 

10,0๐๐ 
,๐๐๐ 

10,0๐๐ 
,๐๐๐ 

10,0๐๐ 
,๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ต าบลละลม 
ใหม่พัฒนา 
มีแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญและ
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย  

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

รวม 3  โครงการ - - 13,867,
500 

10,000,
000 

10,000,
000 

10,000,
000 

10,000,
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. 02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2566 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  9  โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.3 กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน 

          (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาหมูบ่้าน   
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 
 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านได้ใช้
น้ าประปา 
ที่สะอาดปลอดภยัและ
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  แบบผิวดิน   
ขนาดใหญ่  ตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

ประชาชน 
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชน 
มีน้ าใช้ใน 
การอุปโภค-
บริโภคเพียงพอ 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

รวม 1  โครงการ - - 3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

3,500, 
000 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      แบบ ผ. 02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่  1  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่  2  ขจัดความหิวโหย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ และ ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

(1)  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกอ่าง
ห้วยทราย  หมู่ที่ 9  
บ้านคลองยาง 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

45,288,000 - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการขุดลอก 
คลองยาง หมู่ที่ 9 
บ้านคลองยาง 

เพื่อป้องกัน 
และแก้ปัญหา
อุทกภัยและ 
ภัยแล้ง 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- 16,907,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
ยายนวล  หมู่ที่ 12  
บ้านโคกพลวง  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- - 2,544,000 - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก
คลองลวก หมู่ที่ 7 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- - 5,957, 
000 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการขุดลอก
คลองกระชาย  
หมู่ที่  8  
บ้านคลองกระชาย   

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- - - 2,028,000 - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการขุดลอก
คลองไผ่ หมู่ที่ 6 
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
ก าหนด 

- - - 1,893,000 - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 6  โครงการ - - 45,288, 
000 

16,907, 
000 

8,501, 
000 

3,921, 
000 

- - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์         แบบ ผ.03 
ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เก้าอี้ส านักงาน   
 

-เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 1 ตัว 
 

5,000 5,000 - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

2 เก้าอี้ส านักงาน   
 

-เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 1 ตัว 
 

7,500 - - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

3 พัดลมตดิเพดาน -พัดลมตดิเพดาน  
จ านวน 2 เครื่องๆละ  
2,500 บาท 
 

5,000 - - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

รวม 17,500 5,000 - - -   
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 2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (2) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องปรับอากาศ  
แบบติดผนัง   
 

-เครื่องปรับอากาศ  แบบตดิผนัง   
ขนาด 24,000  บีทียู   
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 24,000 - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

2 ตู้เหล็ก   แบบ 2 บาน   -ตู้เหล็ก   แบบ 2 บาน   
จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,900 บาท 
 

- 17,700 - - - ท าให้สามารถเก็บเอกสาร
ต่างๆ ไดส้ะดวกปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

3 โต๊ะท างานเหล็ก   -โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน  1  ตัว 
 

- - - - 7,000 ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

4 เก้าอี้ส านักงาน   -เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  1 ตัว 
 

- 4,000 - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

5 เก้าอี้ส านักงาน   -เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 1 ตัว - 5,000 - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

6 ช้ันวางของ   -ช้ันวางของ  ขนาด 10 ช่อง  
จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,500  บาท   

- 16,500 - - - ท าให้มีพื้นท่ีในการจัดเก็บ
เอกสารได้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 

รวม - 43,200 24,000 - 7,000   
 
 
 
 
 
 



-173- 
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

  3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศกัยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องกรองน้ าพร้อมตดิตั้ง  -เครื่องกรองน้ า พร้อมติดตั้ง   
จ านวน 1 ชุด 

35,000 - - - - ท าให้เด็ก ศพด.ได้บรโิภคน้ า
สะอาด 

กองการศึกษาฯ 

2 ชุดโต๊ะโรงอาหารเด็ก   -ชุดโต๊ะโรงอาหารเด็ก   
จ านวน  12  ชุด 

- 50,000 - - - เด็กได้มีทีน่ั่งรับประทานอย่าง
สะดวก  ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

3 ตู้เก็บจานชามเอนกประสงค์   -ตู้เก็บจานชามเอนกประสงค์   
จ านวน  1  ตู้ 

- 15,000 - - - มีที่ส าหรบัเก็บถ้วยชามได้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 35,000 65,000 - - -   
 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร ์
แบบ ALL In One  ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง 

- 17,000 - - - ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานส าหรับงาน
ประมวลผล 

กองการศึกษาฯ 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink  Tank  Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 7,500 - - 
 

- ท าให้ได้รับความสะดวกใน 
การปฏิบัติงานส าหรับการ
พิมพ์เอกสารต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า - เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   
จ านวน 3 เครื่องๆละ 
2,500 บาท 

7,500 - - - - ท าให้สามารถจัดเก็บข้อมลู 
ได้สะดวก ปลอดภัยไมสู่ญหาย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 7,500 24,500 - - -   
 
 

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ - เครื่องคอมพิวเตอร ์
แบบ ALL In One  ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง 
 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานส าหรับงาน
ประมวลผล 

ส านักปลดั 

รวม 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000   
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5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

  5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   -เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA   ขนาด 5,000   
ANSI Lumens  จ านวน 1 เครื่อง 

49,900 - - - - ท าให้สามารถสื่อสารผา่นการน า 
เสนอบนจอภาพเพื่อแสดงผลงาน 
หรือจัดการประชุม/อบรม ได้
สะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อ 
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี   -โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  
แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 
พิกเซล  ขนาด  55  นิ้ว 
จ านวน  1  เครื่อง 

23,000 - - - - ท าให้สามารถสื่อสารผา่นทางไกล 
หรือ ประชุม ZOOM หรือประชุม 
ผ่าน Video Conference  ได้
สะดวกชัดเจน  ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

รวม 72,900 - - - -   
 
 

6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 รถจักรยานยนต ์ -รถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซซี ี
จ านวน 1 คัน 
 

51,400 - - - - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว
ในการลงพื้นที่ในหมู่บ้านหรือ
การปฏิบัติงานคล่องตัวมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 51,400 - - - -   
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7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภณัฑ ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด 
เติมอากาศ  แบบหมุนวนและ 
มีระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ    

-โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด 
เติมอากาศ  แบบหมุนวนและ 
มีระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัต ิ  
ขนาดใหญ่  10  ลูกบาศก์เมตร 
ต่อช่ัวโมง  
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) 
 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด 
ในการอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

รวม - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง   โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้อง   
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการ
พิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น           
ได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไป           
สู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑3  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)          
พ.ศ. ๒๕๖๑   

4.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้

คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่
กรณี นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องพิจารณา 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน  ประกอบด้วย 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน 
3.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน 
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ๕ คะแนน 
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน 
๓.๗ วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
๓.๘ กลยุทธ์  ๕ คะแนน 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน 
๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน 
๓.๑๒ ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
  รวม ๑๐๐ คะแนน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ก็ต้องยืนยันตามท่ีเป็นจริง 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๕) 
     ๓.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๓.๓  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) (๕) 
     ๓.๔  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๓.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๕) 
     ๓.๖  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) 
     ๓.๗  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๘  กลยุทธ์   (๕) 
     ๓.๙  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๑๐  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๑๑  แผนงาน (๕) 
     ๓.๑๒  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 
 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ป่าไม้ ฯลฯ  
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

๒๐ 
(๕) 

 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ 
(๔) ขอ้มูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๕)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๕)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (brainstoming) 
 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

๒๐ 
(๕) 

 

(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๕)  

(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๕)  

(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต  ทิศทางแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global 
Demand และ Trend Analysis) หรืออ่ืนๆ 

(๕)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๐ 
(๕) 

 

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
ที่ ๑๓ 
 

การก าหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development 
Goals:SDGs) 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(๕)  

๓.๕ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าข้ึนแบบ 
มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(๕)  

๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้ 

(๕)  

๓.๗ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๘ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  จาก
ประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือ
ปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(๕)  

๓.๙ เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
ทีจ่ะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะท าสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นคืออะไร 

(๕)  

๓.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์   
สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 
 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

๓.11 แผนงาน 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงาน 
ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
วางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคือ
อะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(๕) 

 

๓.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  SDGs   แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ 
แผนพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(๕)  

รวมคะแนน ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐  
 

 
 
 

 

๔.๒.1 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนน

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับ    การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี  นับแต่
วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเท่านั้น)  มีรายละเอียดประกอบด้วย 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  ๕  คะแนน 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ คะแนน 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

 ๕  คะแนน 
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๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 

๔.2  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 
 

๕.๕ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๕  คะแนน 

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ๕ คะแนน 
๖. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๓๕  คะแนน 

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม  ๕  คะแนน 
๖.๒ โครงการพฒันาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  ๕  คะแนน 
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ๕  คะแนน 
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  ๕  คะแนน 
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๕  คะแนน 
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๕ คะแนน 
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ 

น้ า  ๕  คะแนน 
รวม  ๑๐๐  คะแนน 

 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  แผนงานการพัฒนา ๕ 
๕.  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน  ประกอบด้วย ๓๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๕  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   (๕) 
     ๕.๖  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   (๕) 
๖.  โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   (๓๕) 
     ๖.๑  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม   (๕) 
     ๖.๒  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (๕) 
     ๖.๓  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

(๕) 

     ๖.๔  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ   (๕) 
     ๖.๕  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

(๕) 

     ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   (๕) 
     ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
-๑84- 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 



 
 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืนๆ เป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐ 
(๕) 

 

๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่
จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
หรือน าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรือ
อ่ืนๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

๒. การ
ประเมนิผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  
เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม ่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ 
(๕) 

 

๒) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) ที่เกิด
จาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(๕)  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
ครุภัณฑ์  กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ  
มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ การด าเนิน 
การต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ 
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑๐ 
(5) 
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 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากการได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขในเชิง
คุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

๔.ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
แผนงาน 
การพัฒนา 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์  Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืนๆ 
โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

๑๐ 
(๕) 

 

๒) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ ครุภัณฑ์ การจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(๕)  

๕. โครงการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

30 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน  (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  จะด าเนินการเพื่อ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้
ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่อง
ของ “งบประมาณ” 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง 
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ  การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาท่ีเกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ              
๕ ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล ( Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความ
โปร่งใส (Transprency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่า
เป็นจริงในเวลานั้น 

(๕)  

๕.5 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น  
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI  
เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(๕)  

๕.6 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ 
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๖. โครงการพัฒนา 
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๖.๑ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 
 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆที่น าไป
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
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(๕) 

 

๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

๖.๓ โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ เพ่ือ 
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

๖.๔ โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาวะ หรือการด าเนินการด้านสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

๖.๕ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ ที่ด าเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๖.๖ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ ที่
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

๖.๗ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ ครุภัณฑ์  งานต่างๆ ที่
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา 
ฯลฯ  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(๕)  

รวม ๒๐  หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐  
 
 
  แนวทางการด าเนินการอ่ืนๆ ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑. หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควร
พิจารณา คือ 
  ๑.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  - ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน   ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖ 
  - ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕  คะแนน  ควรให้คะแนน  ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-
๓.๕๐- ๓.๐๐ 
  1.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน 
  - ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน   ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖ 
  - ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕  คะแนน  ควรให้คะแนน  ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-
๓.๕๐- ๓.๐๐ 
  1.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก าหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ าร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้
มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่ก าหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ าสุดคือ ๘๐ คะแนน  หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 
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  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็น
คะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 
  ๓. เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมด าเนินการให้คะแนน
เสร็จสิ้นแล้วให้จัดท าเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย  
  ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์            เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    
 
 
 

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

 
 
 

/4.3 สรุปผล... 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด   ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน   โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหารราชการให้
มีประสิทธิ 
ภาพคุณภาพตาม
หลัก ธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔. ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดย
ภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผล                       

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 3  คือ  

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่   

ภัยแล้ง   วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน   แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับ  การเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา   โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการ
แก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหา ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสั งคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ือ
อุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามา
เป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
อนาคต 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมี
การเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนัน
ที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
 

 
******************************************* 

 
 


