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   นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวแหง
เอเชีย  โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณโภค  ท่ีพัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน  การเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว  รูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ีเปนเอกลักษณ  การกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหการ
ทองเท่ียวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  และบรรลุเปาหมายไดประโยชนดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน  
นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวทุกระดับโดย เฉพาะในระดับทองถ่ิน  ประกอบกับแผนการ
กระจายอํานาจใหกิองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการ
ทองเท่ียวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  เห็นวาการจัดทําแผนการสงเสริมการทองเท่ียว องคการบริหาร
สวนตําบลละลมใหมพัฒนา เปนสิ่งสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา  เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีถูกกตองและเหมาะสม  ซ่ึงตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ  จากนั้นก็นําแผนงานและ
โครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมรการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไง  จึงไดจัดทําแผนการสงเสริม
การทองเท่ียวข้ึน 
 
 
              กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไป และขอมูลพ้ืนฐาน 



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

ลักษณะท่ัวไปและประวัติความเปนมา 
1  ขอมูลท่ัวไป 

  ทําเลท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยูเลขท่ี  
103  หมูท่ี 3  บานละลม  ตําบลละลมใหมพัฒนา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต  ติดตอกับตําบลโชคชัยและตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลดานเกวียน,ตําบลทาอาง อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย , ตําบลลุงเขวา และตําบลแหลมทอง 

   อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
   เขตปกครอง     รวม  12  หมูบาน คือ 
 หมูท่ี 1 บานละลม  ผูปกครอง นายมนัสชัย  ปลองกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 2 บานละลม  ผูปกครอง นายสมชาย  เตยกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 3 บานละลม  ผูปกครอง นายจรัญ  เทพกระโทก  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 4 บานละลม  ผูปกครอง นายกฤตเมทต  นอมกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 5 บานสระตะหมก  ผูปกครอง นายสัญญา  แปะกระโทก กํานัน 
 หมูท่ี 6 บานกุดจอกนอย  ผูปกครอง นายถาวร  ฝายกระโทก  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 7 บานกุดจอกใหญ  ผูปกครอง นายจรูญ  ปุมกระโทก  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 8 บานคลองกระชาย ผูปกครอง นางสงา  นิดกระโทก  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 9 บานคลองยาง  ผูปกครอง นายกุหลาบ  แนะกระโทก ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 10 บานหนองชมุแสง ผูปกครอง นางฉลวย  วงศกระโทก  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 11 บานหนองผักหวาน ผูปกครอง นายบุญสืบ  หาดทะเล   ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 12 บานโคกพลวง  ผูปกครอง นายบรรพต  หมวกเสนา ผูใหญบาน 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบล  ตําบลละลมใหมพัฒนาเปนพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีดอนพ้ืนท่ี 
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ตําบลละลมใหมพัฒนา มีพ้ืนท่ีประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
34,814    ไร   โดยมีเนื้อท่ีแยกเปนรายหมูบาน  12  หมูบาน  ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานละลม    หมูท่ี  7  บานกุดจอกใหญ 
หมูท่ี  2  บานละลม    หมูท่ี  8  บานคลองกระชาย 
หมูท่ี  3  บานละลม    หมูท่ี  9  บานคลองยาง 
หมูท่ี  4  บานละลม    หมูท่ี  10  บานหนองชุมแสง 
หมูท่ี  5  บานสระตะหมก   หมูท่ี  11  บานหนองผักหวาน 
หมูท่ี  6  บานกุดจอกนอย   หมูท่ี  12  บานโคกพลวง 

 
 

แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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  จํานวนเนื้อท่ี 
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หมูท่ี บาน เนื้อท่ี  (ไร) 

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

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

 
 

  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อท่ีประมาณ  2,075  ไร หรือรอยละ 5.96  ของเนื้อท่ีตําบลซ่ึง 
ประกอบไปดวยชมุชน สถานท่ีราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 

  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 29,318  ไร  หรือรอยละ  84.22  ของเนื้อท่ีตําบลท่ีสําคัญพอ 
สรุปไดดังนี้ 

  -  นาขาว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร  หรือรอยละ  39.57  ของเนื้อท่ีตําบล 
  -  ออย  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,946  ไร  หรือรอยละ  5.59  ของเนื้อท่ีตําบล 
  -  มันสําปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร  หรือรอยละ  29.16  ของเนื้อท่ีตําบล 
  -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อท่ีประมาณ  3,360  ไร  หรือรอยละ 9.65  ของเนื้อท่ีตําบล 
  -  ไมผลผสม  มีเนื้อท่ีประมาณ  18  ไร  หรือรอยละ  0.05  ของเนื้อท่ีตําบล 
  -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว  มีเนื้อท่ีประมาณ  26  ไร  หรือรอยละ  0.07  ของเนื้อท่ีตําบล 
   พ้ืนท่ีปาไม  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,271  ไร  หรือรอยละ  3.65  ของเนื้อท่ีตําบล ซ่ึงเปนปาสมบูรณและ 

ปาเสื่อมโทรม 
   พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ีประมาณ  746  ไร  หรือรอยละ  2.14  ของเนื้อท่ีตําบล ซ่ึงประกอบไปดวยแหลงน้ํา 

ธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเอง 
   พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีประมาณ 1,404  ไร  หรือรอยละ  4.03  ของเนื้อท่ีตําบล ซ่ึงเปนปาไม 

สาธารณประโยชนและพ้ืนท่ีลุม  
 
 

 
 

  จํานวนประชากรและครัวเรือน 
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หมูท่ี 

 
บาน จํานวนครัวเรือน 

ประชากร 

 ชาย หญิง รวม 

1 ละลม 190 350 322 672 

2 ละลม 194 305 332 637 

3 ละลม 175 292 316 603 

4 ละลม 140 218 223 441 

5 สระตะหมก 129 213 237 450 

6 กุดจอกนอย 231 368 359 724 

7 กุดจอกใหญ 164 262 286 548 

8 คลองกระชาย 90 138 147 285 

9 คลองยาง 118 195 188 383 

10 หนองชุมแสง 187 311 320 631 

11 หนองผักหวาน 135 234 248 482 

12 โคกพลวง 246 346 407 753 

รวม 1,999 3,232 3,362 6,614 
      ท่ีมาขอมูล :  สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอโชคชัย  ณ  เดือน ธันวาคม 2562 

  การศึกษา 
   องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) จํานวน  3 แหง  โดยเปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลชั้นปท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน     2  
แหง  คือโรงเรียนบานกุดจอกนอย  และโรงเรียนบานกุดจอกใหญ  และเปดทําการเรียนสอนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  คือโรงเรียนบานละลม  และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(อปท.)  จํานวน  1  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา  ซ่ึงเปนหนวยจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

  สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  แหง 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 
    สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2  

1.  โรงเรียนบานละลม(ขยายโอกาส) 
2.  โรงเรียนบานกุดจอกใหญ 
3.  โรงเรียนบานกุดจอกนอย 

 

 
 
 
วัฒนธรรมประเพณี 

 วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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ในเขตองคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนามีภาษาถ่ินท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวันคือภาษาถ่ินไทย
โคราช และมีประเพณีวัฒนธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีทองถ่ินอ่ืนๆ  เชน 

ก. ประเพณีวันผูสูงอายุ-สงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เดือนเมษายน ของทุกป  
ข. ประเพณีเขาพรรษา วันเขาพรรษาของทุกป เดือนกรกฎาคมของทุกป 
ค. ประเพณีแขงเรือยาวประจําตําบล  จัดข้ึนในฤดูน้ําหลาก หวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
ง. ประเพณีกวนขาวทิพย  ในวนัออกพรรษา 
จ. งานสมโภชฉลองอนุสาวรียคุณยาโม  เดือนมีนาคมของทุกป 
ฉ. วันสําคัญในงานรัฐพิธี เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติสถาบันชาติ 

  กีฬาและนันทนาการ 
  1. สนามกีฬาอเนกประสงค          จํานวน      5     แหง 

  -สนามฟุตบอล 
  -สนามวอลเลยบอล 
  -สนามเซปกตะกรอ 
  -ลูวิ่ง 
   2. ลําละลม     จํานวน           1 แหง  

  3. ศูนยการเรียนรูชุมชน(กศน.)   จํานวน  1 แหง 
  4. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ  จํานวน  3 แหง   

  การสาธารณสุข 
  ตําบลละลมใหมพัฒนามีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   1   แหง  ไดแก 

1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละลมใหมพัฒนา ตั้งอยูท่ีละลม หมูท่ี  2  
 อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ  100 

     ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)     12    แหง 
  ผูสูงอายุ  ในเขตตําบลละลมใหมพัฒนา  จํานวน  898  คน   

  -  ไดรับเบี้ยยังชีพจากการดําเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   898   คน 
  -  ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ  จํานวน   76   คน  (ลงทะเบียนใหม ของปงบประมาณ  2560) 
     

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  ท่ีพักสายตรวจ       1     แหง 

  การคมนาคม 

   การคมนาคมระหวางตําบล อําเภอ จังหวัด 
  - การเดินทาง  ใชเสนทางการเดินทางจากตําบลสูอําเภอเปนถนนลาดยางยาว 1 สาย  ระยะทาง          

22  กิโลเมตร 
   1.  ถนนลาดยางเชื่อมตอกับตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 

2.  ถนนลาดยางเชื่อมตอกับตําบลทาจะหลุง  อําเภอโชคชัย 
3.  ถนนคอนกรีตเชื่อมตอกับตําบลทาอาง  อําเภอโชคชัย 

  การคมนาคมภายในตําบล 
1.  ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหวาง  บานละลม   
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บานกุดจอกใหญ  บานกุดจอกนอย  บานคลองกระชาย  บานคลองยาง   บานโคกพลวง   
2.  ถนนภายในหมูบานเกือบทุกหมูบานเปนถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคลุก 

 

  ดานเศรษฐกิจ 
  อาชีพ 

1.  อาชีพสวนใหญของคนในพ้ืนท่ีรอยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ทํานา ทําไร  ทําสวน  
เลี้ยงสัตว    ประชากรอีกรอยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เชน  คาขาย  รับราชการ  
และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
-  ปมน้ํามัน, ปมหลอด และกาซ           6      แหง   
-  โรงสี                                             12         แหง 
-  โรงทําเครื่องปนดินเผา                  5         แหง 
-  รานคา     53       แหง 
-  รานเสริมสวย     7  แหง 
-  รานซอมรถ     5  แหง 
 

  รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ของประชากรในพ้ืนท่ี  33,000.-บาท 
   ประชากรในตําบลละลมใหมพัฒนารอยละ 90 ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม ไดแก ทําไร  ทํานา   
ทําสวน  เลี้ยงสัตว  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมจึงมีการทํานาเปนอาชีพหลักปละ 1 - 2 ครั้ง  โดยอาศัยน้ําจาก
ธรรมชาติ  ไดแก น้ําฝนและลําน้ําท่ีไหลผาน ในพ้ืนท่ีดอนนั้นจะทําไรมันสําปะหลัง ไรออย และยังมีการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก กลุมทําเครื่องปน กลุมทําหินทราย กลุมจักสาน เปนตน สวนประชากรรอยละ  10 
ประกอบอาชีพ รับจางท่ัวไป  คาขาย รับราชการ และเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
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การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเท่ียว 

นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.  พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเปนแหลงทองเท่ียว  เชน  ปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทาง

ทองเท่ียวใหพรอม  รณรงคการทองขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ  ตลอดถึงสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับอาชีพ
การเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตามวิถีชุมชน 

  2.  สงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดภายในบาน  และนอกบาน  โดยเฉพาะสองขางถนน 
  3.  สรางจิตสํานึกของประชาชนใหรัก  หวงแหน  และชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  เชน  

ลําละลม  ปาสาธารณประโยชน  ปาชุมชน  ใหคงอยูและอุดมสมบูรณตอไป 
 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
   (๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่ง
อํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผูพิการและผูสูงอายุ 
 (๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูแลว 
สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 (๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว 
 (๔) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ ท้ังจากตางประเทศและในประเทศ 
 (๕) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว 
 (๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ 
 (๗) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือยกระดับแหลงทองเท่ียว
ของไทยใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลก 

เปาหมายการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 
  1.  รวมกันสรางเปาหมายท่ีเราตองการ  ตองการเห็นแหลงทองเท่ียวของเราเปนเชนไร 

- ตําบลละลมใหมพัฒนา  มีแหลงทองเท่ียวอยางเปนรูปธรรม 
- ตองการใหตําบลละลมใหมพัฒนา  เปนแหลงทองเท่ียวทางการเกษตร ทางวัฒนธรรม ประเพณี

อยางเต็มรูปแบบ 
- ตองการใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเท่ียว  ชวยกันดูและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู 
- มีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวอยางหลากหลายท้ังการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

การทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

มิติดานส่ิงแวดลอม 
- ตองการใหชุมชนมีความเอ้ือเฟอกัน   
- รวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีปาท่ีมีอยูใหมีเพ่ิมข้ึน   
- รวมกันอนุรักษพืชพันธุไมหายากใหคงอยูสืบไป  
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มิติในดานเศรษฐกิจ 
- คนในทองถ่ินมีงานทํา  เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไมมีปญหาสังคม  คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 

 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
1. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   -การคมนาคมไมสะดวก  
   -ถนนชํารุด  ทรุดโทรม 

 
-สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
และการใชรถผิดวิธี 

2. ปญหาดานแหลงน้ํา 
  -แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน 
  -แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ 
  -ภาชนะเก็บน้ํามีไมเพียงพอในฤดูแลง 

 
-เกิดปญหาเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน ฝน
ท้ิงชวงทําใหกักเก็บน้ําไดไมเพียงพอตอการอุปโภค 
บริโภค  และประสบปญหาเกือบทุกหมูบานของตําบล 

3. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
  -ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  เม่ือเทียบกับตนทุน   
   การผลิต 

 
-ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนไดรับความเดือดรอน  และ
ผลิตผลทางการเกษตรไดนอย 

4. ปญหาดานสังคม 
    - การบริการดานสาธารณูปการมีนอย 
    - ประชาชนดอยโอกาสทางขาวสารขอมูล 
    - การสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรมยังไมจริงจัง 
      วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมูบานตําบล รวมถึงภูมิ 
      ปญญาทองถ่ิน 

 
- สิ่งสาธารณูปการ เชน ตูโทรศัพท สวนสาธารณะ 
สวนพักผอนมีนอยมาก ซ่ึงเปนผลตอการพัฒนาดาน
บุคคล เพ่ือพัฒนาดานจิตใจ- สถานท่ีใหขาวสารทาง
ราชการมีเพียงรอยละ 20 ของตําบล ทําใหโอกาสรับรู
ขาวสารมีนอย- เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ใหความ
สนใจดานวัฒนธรรม ทางตะวันตก และสวนใหญหาง
กิจกรรมดานศาสนา ไมใหความสําคัญ หรือสืบสาน 

5. ปญหาดานสาธารณสุข และอนามัย 
   - ปญหาโรคระบาด และโรคติดตอ 

- ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 และ 9 ราษฎรมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับ
เชื้อหรือปวยเปนไขเลือดออก - อุปกรณการปองกันมี
นอย เชนเครื่องพนหมอกควันไมเพียงพอ แตตอง
ดําเนินการท้ังตําบล 

6. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  - จิตสานึก และการใหความสําคัญทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

 
-ราษฎรรอยละ 30 ยังขาดจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุกถางปา 
เพ่ือทา การเกษตรทา สวน โดยไมคํานึงถึงธรรมชาติ 
และปญหาท่ีตามมา 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 



 
 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
  - ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ 
    คุณภาพชีวิต 
  -  ชุมชนเขมแข็ง 
  -  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  3  แหง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ 
  -  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  1  แหง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนไดอยางเพียงพอ 
  -  ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
  -  มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับบริการสาธารณะ  และแกไขปญหาความ 
     เดือดรอนของประชาชน  
  -  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
  -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
  -  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน รองรับแรงงานและลดการวางานในเขตพ้ืนท่ี 

(2)  จุดออน  (W : Weakness) 
  -  ประชาชนเปนลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท  
  -  ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
  -  เกษตรกรทําการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูนอย 
  -  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน 

            -  ผูปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนําลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
         -  ความแตกตางระหวางสังคมของบุตรตางจากสังคมพอแม 
   -  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง 
   -  ปญหาดานสังคมเพ่ิมมากข้ึน  เชน  ปญหายาเสพติด  การลักขโมย 

  - ปญหาดินเค็มและมีสารพิษตกคาง 

 
-สภาพพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอน หรือประสบปญหา 
ประมาณ 50 ครัวเรือน ของตําบลซ่ึงมาจากการใช
ปุยเคมีมากและสภาพดิน 

7. ปญหาดานการเมือง การบริหาร 
   - บุคลากรไมคอยมีความรู ความเขาใจเทาท่ีควร 
    
 
   - ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวมนอย 
    
 
  - การพัฒนาดานรายได ไมดีเทาท่ีควร 

 
-สมาชิกบางสวนยังไมคอยมีความเขาใจเก่ียวกับ 
การบริหารกฎหมายระเบียบ เพราะมีการแกไขระเบียบ 
ใหมอยูเปนประจํา 
- ประชาชนสวนใหญของตําบล ไมคอยใหความสําคัญ 
เก่ียวกับการดาเนินการ ประชาชนไมคอยมีเวลา และ
ขาดความเขาใจท่ีถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ ประชาชนไมคอยให 
ความรวมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เปนเหตุใหการ 
จัดเก็บและการพัฒนารายได ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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   -  ปญหาแรงงานตางดาวในตําบลมีเพ่ิมมากข้ึน 

 (3)  โอกาส  (O : Opportunity) 
  -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงาน 

        โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
  -  มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จํานวน  2  สาย 

   -  มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเปนเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได 
   -  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทําใหมีการจางงานเพ่ิมข้ึน 

 (4)  ขอจํากัด  (T : Threat) 
  -  งบประมาณในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีนอยเกินไปทําใหไมเพียงพอกับความ 
     ตองการของประชาชน 
  -  ประชาชนสวนใหญยังขาดความสนใจในการรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ 

   การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
   องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ไดประสานแผนชุมชนและประชาคมหมูบาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปโดยมีการวิเคราะหปญหา ความตองการ  6  ดาน  ไดแก 

  1.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
  2.  ดานเศรษฐกิจ 
  3.  ดานสังคม      
 3.1  การศึกษา 
 3.2  การสาธารณสุข 
 3.3  การสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 3.4  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
4.  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 5.1  การมีสวนรวมของประชาชน 
 5.2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปญหาดานความม่ันคงและความสงบ 
 5.3  การบริการประชาชน 

 
 



 
แผนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลละลมใหมพัฒนา (พ.ศ. 2562 – 2564)  

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป  2562 ป  2563 ป 2564 

1 จัดทําทะเบียนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือเปนรวบรวมขอมูล
ภูมิปญญาทองถ่ินของ
ตําบลละลมใหมพัฒนา
ท้ังหมด  ทุกสาขาอาชีพ 
 

3  ครั้ง - - - มีขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

มีขอมูลภูมิปญญา
ทองถ่ินของตําบล 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 จัดขบวนแหรวมงาน
สมโภชฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี  อําเภอ
โชคชัย 

เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ใหคงสืบตอไป 

3  ครั้ง 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

งานสมโภช
ฉลองอนุสาวรีย 
ทาวสุรนารี  
ปละ 1 ครั้ง 

ประเพณีไทยคงสืบ
ตอไป และการจัด
งานประสบ
ความสําเร็จไป
ดวยดี 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 งานประเพณีแขงขัน
เรือยาวประจําป 

เพ่ือสืบสานประเพณีไทย
ใหคงสืบตอไป 

1 ครั้ง/ป 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัดงานแขงเรือป
ละ 1 ครั้ง 

ประเพณีไทยคงสืบ
ตอไป และการจัด
งานประสบ
ความสําเร็จไป
ดวยดี 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ป  2562 ป  2563 ป 2564 

4 แขงขันกีฬาตําบล
ประจําปตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมประชาชนได
ออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพหางไกลยาเสพ
ติด 

1,000  คน 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรมปละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนเขารวม
กิจกรรมการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 จัดทําศูนยเรียนรู
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เพ่ือจัดเปนศูนยเรียนรู
ดานวัฒนธรรมทองถ่ิน
และสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

เปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

   ศูนยเรียนรู
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ประชาชนมีแหลง
เรียนรูดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
และสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 จัดทําปายชื่อ/ปาย
บอกทางทองเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูเขามาทองเท่ียว 

มีการติดตั้งปายตาม
สถานท่ีทองเท่ียว 

   มีปายบอกทาง/
แหลงทองเท่ียว 

ผูมาใชบริการไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว 

เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีตําบลละลมใหม
พัฒนาเปนท่ีรูจัก 

มีการประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียว 

   มีสื่อประชา 
สัมพันธ 

แหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีตําบลละลม
ใหมพัฒนาเปนท่ี
รูจัก 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โ ค ร ง ก า ร ศู น ย ก า ร
เรียนรูหมูท่ี 1 บริเวณ
สระน้ําสาธารณะ 
 

เพ่ือจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู
เกษตรหมูท่ี 1 

เปนศูนยเรียนรู
เกษตรพอเพียง 

20,000  20,000 จํานวนครั้งใน
การฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษ 

-สํานักงาน
ปลัดฯ 
-สํานักงาน
เกษตรอําเภอ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ป  2562 ป  2563 ป 2564 

9 โครงการปรับปรุง
แปลงเกษตร หมูท่ี 7  

เพ่ือปรับปรุงแปลง
เกษตร หมูท่ี 7  

เปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.-   30,000.- ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-สํานักงาน
ปลัดฯ 
-สํานักงาน
เกษตรอําเภอ 

10 บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

1. เพ่ือรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหา
ขยะมูลฝอย 
2. เพ่ือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

หมูบานในเขตพ้ืนท่ี
อบต.ละลมใหม
พัฒนา 
จํานวน 12 หมูบาน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- มีการบริหาร
จัดการขยะท่ีดี 

1.  ทําใหประชาชน
เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ปญหาขยะมูลฝอย 
2. ทําใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีนําไป
กําจัดลดลง 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ใน
การดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน 

1.  เพ่ือจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน
ประกอบดวย พืช สัตว
ชีวภาพ ภูมิปญญา แห
ลางโบราณคดี แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีปาและ
ดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน
ประกอบดวย 3 ดาน  
 

ปาชุมชนตําบลละลม
ใหมพัฒนา 

50,000.- 50,000.- 50,000.- พ้ืนท่ีปาชุมชน
ไดรับการสํารวจ
เพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูล 
 

-ขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินท่ีเปนระบบ
ถูกตอง ครบถวน 
-มีการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถ่ินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ป  2562 ป  2563 ป 2564 

  ดังนี้ 
ดานท่ี 1 การบริหารและ
การจัดการ 
ดานท่ี 2 การดําเนินงาน 
ดานท่ี 3 ผลการ
ดําเนินงาน 

       

12 ปลูกปาชุมชน
(โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ) 

เพ่ืออนุรักษและรักษา
สมดุลทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

3  แหง 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ดําเนินการตาม
โครงการปละ 1 
ครั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดความสมดุล 

สํานักงานปลัด 

13 โครงการกอสรางรั้ว
บริเวณลําละลม       
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหราษฎรไดรับความ
ปลอดภัยและปองกันเด็ก
ลงเลนน้ํา 

1 แหง  500,000.-  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานละลม 

เพ่ือใหราษฎรภายใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีออกกําลัง
กาย 

1 แหง  500,000.-  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชานชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล.รอบแปลงเกษตร 
หมู 1  

เพ่ือใหราษฎรไดใชสัญจร
ไปมา 

1 แหง  660,000.-  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชาชนมีถนนใช
สัญจรสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางบนัได
ลงลําละลม(ทาหวา) 
หมูท่ี 1 บานละลม 

เพื่อใหราษฎรมีความ
สะดวกในการใชประโยชน
จากน้ําลําละลม 

1 แหง    250,000.- ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในงาน
ลงลําละลม 

กองชาง 

 14 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ป  2562 ป  2563 ป 2564 

17 โครงการกอสรางรั้ว
บริเวณลําละลม หมู 4 
บานละลม 

เพ่ือใหราษฎรไดใชไดรับ
ความปลอดภัยและ
ปองกันเด็กลงเลนน้ํา 

1 แหง  520,000.-  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคหมูท่ี 4  

เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีใชประโยชน
รวมกัน 

1 แหง  1,500,000  ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ประชาชนมีสถานท่ี
ทํากิจกรรมรวมกัน 

กองชาง 

19 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนลําละลม 

เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา/
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบลํา
ละลม 

1 แหง  250,000 250,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา 

ทําใหแหลงน้ําลําละ
ลมไดรับการพัฒนา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการดานการทองเท่ียว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ / งบประมาณ หมายเหตุ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 1.1 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค การคมนาคมขนสง ปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว 

 1. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 4 บานละลม  1,320,000   

 2. โครงการกอสรางถนนคสล.รอบสระสาธารณะประโยชนและแปลงผัก หมูท่ี 1 228,700.-    

 3. โครงการกอสรางรั้วบริเวณลําละลม หมูท่ี 1   499,000.-   

 4.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําละลม  100,000.-   

กลยุทธท่ี 1.2 การสรางโครงขายเสนทางคมนาคมและระบบเชื่อมตอการเดินทางทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค 

      

      

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสินคา บริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือการเสริมสรางระบบเศรษฐกิจจังหวัดใหเขมแข็ง 

กลยุทธท่ี 3.1 การสรางสรรคกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคา (Value Creation) 

 1.  โครงการซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  100,000.-   

 2.  โครงการจัดขบวนแหรวมงานสมโภชฉลองชัยชนะทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย  10,000.-   

 3.  โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวประจําป  200,000.-   

      

กลยุทธท่ี 3.2 การพัฒนามาตรฐานสินคา และบริการทองเท่ียว 
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แผนงาน/โครงการดานการทองเท่ียว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ / งบประมาณ หมายเหตุ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

กลยุทธท่ี 3.3 การเสริมสรางโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการคาการลงทุนดานการทองเท่ียว 

 1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเดจ็พระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดําเนินงานฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน 

 50,000.-   

      

      

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการทองเท่ียวและสรางความเชื่อม่ันความปลอดภัยทางการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4.1 สรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดทองเท่ียว 

      

      

      

กลยุทธท่ี 4.2 การสรางกระแสการเดินทางของนักทองเท่ียว 

      

      

      

กลยุทธท่ี 4.3 การสรางและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการปองกันและรักษาความปลอดภัยของการทองเท่ียว 
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