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  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
    อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 



  
 

คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น           
เพ่ือใช้เป็นกรอบ  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลละ
ลมใหม่พัฒนา  จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้   
  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ตำบลละลมใหม่พัฒนา  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  หมู่ที ่๑๐ บ้านหนองชุมแสง  
  หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก    หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน  
  หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย  หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง  

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   
              ตั้งอยู่ที่เลขท่ี ๑๐๓  หมู่  ๓  ตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๖  -  โทรสาร   ๐๔๔ – ๗๕๖-๑๕๕ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ตำบลละลมใหม่พัฒนาเป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 

ตำบลละลมใหม่พัฒนา มีพ้ืนที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,814  ไร่  โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน มอีาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่  103  หมู่ที่ 3  บ้านละลม     
ตำบลละลมใหม่พัฒนา   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา    

 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลโชคชัยและตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลด่านเกวียน,ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย  จังหวัด 

    นครราชสีมา                          
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย , ตำบลลุงเขว้า และ 
   ตำบลแหลมทอง  อำเภอหนองบุญมาก 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
เกดิ“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

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

 



 
 

 -๒- 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว และดินดาน  ในพื้นที่ตำบลละลมใหม่

พัฒนา 
การใช้ที่ดินในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 

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

ตำบลซึ่งประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 
  -  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 29,318  ไร่  หรือร้อยละ  84.22  ของเนื้อที่ตำบลที่

สำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
  -  นาข้าว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร่  หรือร้อยละ  39.57  ของเนื้อที่ตำบล 
  -  อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  1,946  ไร่  หรือร้อยละ  5.59  ของเนื้อที่ตำบล 
  -  มันสำปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร่  หรือร้อยละ  29.16  ของเนื้อที่ตำบล 
  -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อท่ีประมาณ  3,360  ไร่  หรือร้อยละ 9.65  ของเนื้อที่ตำบล 
  -  ไม้ผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่  หรือร้อยละ  0.05  ของเนื้อท่ีตำบล 
  -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ  26  ไร่  หรือร้อยละ  0.07  ของเนื้อที่ตำบล 
  -  พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  1,271  ไร่  หรือร้อยละ  3.65  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งเป็นป่า

สมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม 
  -  พ้ืนที่น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ  746  ไร่  หรือร้อยละ  2.14  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งประกอบไป

ด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง 
  -  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1,404  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งเป็น
ไม้ละเมาะและพ้ืนที่ลุ่ม   



 
-๓- 

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 

ลำดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ตำบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์

ร่วมกันตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ในราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน

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

๑๐ กระทรวงมหาดไทย ๘ ละลมใหม่พัฒนา ๑๑-๒-๗๗ นม ๓๕๔๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ำ 
๑๑ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหม่พัฒนา ๒-๙-๑๙ นม ๓๕๘๘ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   สระน้ำ 
๑๒ กระทรวงมหาดไทย ๙ ละลมใหม่พัฒนา ๓-๓-๕๒ นม ๓๖๐๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ทีส่าธารณประโยชน ์
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 /   ทีส่าธารณประโยชน ์
๑๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองน้ำ

สาธารณประโยชน์ 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ ละลมใหม่พัฒนา ๗-๐-๒๗ นม ๑๗๑๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองหัวช้าง 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
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 /   สระน้ำ 



 
-๔- 

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลละลมใหม่พัฒนา 

ลำดับ
ที ่

ช่ือท่ีสาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน นสล. 

เลขท่ี 
สภาพการใช้
ประโยชน ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ตำบล 

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 /   หนองสำนัก 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 /   สระน้ำสาธารณประโยชน์ 
๓๔ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒-๐-๗๗ นม ๒๐๗๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ตาปู่สาธารณประโยชน์ 
๓๕ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๐-๐๖ นม ๒๐๘๙ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
๓๖ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๑-๒-๓๐ นม ๒๐๙๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองสาธารณประโยชน ์
๓๗ กระทรวงมหาดไทย ๒ ละลมใหม่พัฒนา ๘-๓-๐ นม ๒๙๘๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองเรือสาธารณประโยชน์ 
๓๘ กระทรวงการคลัง ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๐-๐-๙๗ นม ๓๕๔๘ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ศาลตาปูส่าธารณประโยชน์ 
๓๙ กระทรวงมหาดไทย ๑ ละลมใหม่พัฒนา ๓๒-๐-๓๖ นม ๑๘๕๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๗๖-๓-๐ นม ๒๐๗๓ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๑ กระทรวงมหาดไทย ๖ ละลมใหม่พัฒนา ๔๓-๒-๒ นม ๑๕๖๖ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ละลมใหม่พัฒนา ๑๒๕-๓-๐๙ นม ๓๕๓๔ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๓ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๖-๑-๔๗ นม ๑๕๖๐ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   หนองพวงสาธารณประโยชน์ 
๔๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๘๖-๐-๒๑ นม ๒๐๙๕ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ที่สาธารณประโยชน ์
๔๕ กระทรวงมหาดไทย ๕ ละลมใหม่พัฒนา ๒๐-๑-๑๕ นม ๑๕๖๑ พลเมืองใช้ร่วมกัน /   ป่าช้าบ้านสระตะหมก 



 
-๕- 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

-  ลำน้ำ ๑  สาย  ได้แก่   
       ลำละลม   หมู่ที่  ๑,๔ 
  -อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 
  -สระน้ำ  ๑๘  แห่ง   
  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย   - แห่ง -  ประปาหมู่บ้าน  ๘   แห่ง 
  -  บ่อน้ำบาดาล   ๒ แห่ง -  บ่อน้ำตื้น  - แห่ง 
  -  ทำนบ   - แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของพ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลละลมใหม่พัฒนา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพ้ืนที่ป่าสาธารณะ

ประโยชน์ ของหมู่บ้าน  จะเป็นต้นไม้จำพวกยืนต้น เช่น ต้นพลวง  ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอ่ืนๆ ผสมกันไป 
แต่มีปริมาณลดน้อยลงมาก และส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕,๖,๑๒  มีการรณรงค์และจัดโครงการปลูกป่า
เป็นประจำทุกปีเพ่ือเพ่ิมจำนวนพื้นที่ป่าในชุมชน 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  แบ่งเขตการปกครองทัง้หมด  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 นายกฤตเมทต น้อมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก     ผู้ปกครอง นายสัญญา แปะกระโทก กำนัน 
 หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย     ผู้ปกครอง นายถาวร ฝ่ายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่     ผู้ปกครอง นายจรูญ   ปุ้มกระโทก 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 ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทั้งสิ้น  ๔,๙๒๗  คน   
- ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕   จำนวน  ๔,๕๑๙  คน  คิดเป็น   ๙๑.๗๒ % 
 ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
    -  บัตรดี    จำนวน          ๔,๓๘๖   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จำนวน             ๑๑๑   บัตร  

-  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน             ๒๒    บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

   -  บัตรดี    จำนวน          ๔,๔๓๒   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จำนวน               ๗๔    บตัร 
   -  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน   ๑๓    บัตร  

ปี หมู่ที่ ผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

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

หมู่ที่  ๑๐ 
หมู่ที่  ๑๑ 
หมู่ที่  ๑๒ 

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

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

รวมทั้งหมด ๔,๙๒๗ ๔,๕๑๙ 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.ละลมใหม่พัฒนา มาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
๓.  ด้านประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ป)ี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. 2563 
ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

1 ละลม ๓๕๒ ๓๒๙ ๓๕๒ ๓๒๔ 348 321 
2 ละลม ๓๐๓ ๓๒๙ ๓๐๘ ๓๓๑ 306 331 
3 ละลม ๒๙๔ ๓๑๐ ๒๙๐ ๓๑๑ 289 314 
4 ละลม ๒๒๒ ๒๒๘ ๒๒๐ ๒๒๕ 221 225 
5 สระตะหมก ๒๑๒ ๒๔๑ ๒๑๐ ๒๓๗ 213 237 
6 กุดจอกน้อย ๓๖๒ ๓๕๔ ๓๖๔ ๓๕๓ 367 357 
๗ กุดจอกใหญ่ ๒๖๒ ๒๘๘ ๒๖๔ ๒๘๘ 260 287 
๘ คลองกระชาย ๑๓๘ ๑๔๖ ๑๓๙ ๑๔๘ 139 147 
๙ คลองยาง ๑๙๒ ๑๘๖ ๑๙๗ ๑๘๙ 195 190 

๑๐ หนองชุมแสง ๓๑๒ ๓๑๗ ๓๑๑ ๓๒๐ 310 317 
๑๑  หนองผักหวาน ๒๓๔ ๒๔๘ ๒๓๖ ๒๔๗ 237 249 
๑๒ โคกพลวง ๓๔๙ ๓๙๗ ๓๔๓ ๓๙๙ 348 406 

รวม 
๓,๒๓๒ ๓,๓๗๓ ๓,๒๓๔ ๓,๓๗๒ 3,233 3,381 

๖,๖๐๕ ๖,๖๐๖ 6,614 
 

ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา 

(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ป)ี 
พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 2563 

1 ละลม ๑๙๐ ๑๙๐ 190 
2 ละลม ๑๙๔ ๑๙๔ 194 
3 ละลม ๑๗๕ ๑๗๕ 176 
4 ละลม ๑๔๐ ๑๔๐ 140 
5 สระตะหมก ๑๒๕ ๑๒๖ 129 
6 กุดจอกน้อย ๒๓๑ ๒๓๑ 234 
๗ กุดจอกใหญ่ ๑๖๒ ๑๖๓ 164 
๘ คลองกระชาย ๘๙ ๘๙ 91 
๙ คลองยาง ๑๑๗ ๑๑๗ 119 

๑๐ หนองชุมแสง ๑๘๔ ๑๘๖ 187 
๑๑  หนองผักหวาน ๑๓๕ ๑๓๕ 136 
๑๒ โคกพลวง ๒๓๙ ๒๔๑ 247 

รวม ๑,๙๘๑ ๑,๙๘๗ 2,007 

ประชากร   จำนวนประชากรของตำบลละลมใหม่พัฒนา  ปี พ.ศ.๒๕๖3  มีจำนวนทั้งสิ้น   6,๖14   คน  
จำแนกเป็นชาย  3,2๓3  คน  หญิง   3,381  คน    และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   2,007   ครัวเรือน  
ที่มาข้อมูล :  สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอโชคชัย  ณ   เดือนเมษายน  25๖3 
 
 



-๘- 
 ๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ช่วงอายุตำ่กว่า  18  ป ี ๖๖๔ ๖๑๕ ๑,๒๗๙ 
ช่วงอายุ  18  ปี  ถึง  60  ป ี 2,1๔๑ 2,1๗๘ 4,3๒8 
ช่วงอายุมากกว่า  60  ปีขึ้น
ไป 

๔๒๘ ๕๗๙ ๑,๐๐๗ 

รวม ๓,๒๓๓ ๓,๓๗๒ ๖,๖14 
ที่มาข้อมูล :  สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอโชคชัย  ณ   เดือน มกราคม 2564 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
      ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๓  

โรงเรียน  
๑.โรงเรียนบ้านละลม   

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๒ 11 13 24 
อนุบาลปีที่  ๓ 16 10 26 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 9 10 19 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 13 12 25 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 16 17 32 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 13 12 25 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 11 12 23 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 12 19 31 

รวม 101 105 206 
 

๒.โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ 8 6 14 
อนุบาลปีที่  ๓ 5 12 17 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 7 9 16 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 5 10 15 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 13 10 23 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 6 5 11 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 8 5 13 

รวม 61 65 126 

๓.โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๒ - 
ประถมศกึษาปีที่  ๖ 

39 26 65 

รวม 39 26 65 
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ๓6 ๔2 78 
รวม ๓6 ๔2 78 

๔.๒ สาธารณสุข 
ตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๑  แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม  ตั้งอยู่ที่บ้านละลม  หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้ 
๑.  นายสำริต    ดับกระโทก ผู้อำนวยการ รพ.สต.  
๒.  นางมาลินี  ภู่ศร ี  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน 
๓.  นางพิชญ์ชาพัฒน์ ปรวัฒน์เมธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๔.  นางสาวอังศุมาริน ศรีชำนาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
๕.  นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๖.  นางสาวภูมิรินทร ์ แตงกระโทก พนักงานธุรการ 
๗.  นางจำลอง  แผ้วกระโทก พนักงานบริการ 
๘.  นางธัญญลักษณ์ แตงกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 
๙.  นางสาวนฤมล ศรีกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล 
๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชนบ้าง  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง            
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีการที่พักสายตรวจ
ในพ้ืนที ่ จำนวน ๑  แห่ง ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
 -  สายตรวจตำบลละลมใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๓ 
 -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  ๗๒  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา  จำนวน  -  คน  แยกเป็น 
 -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศพส.อโชคชัย) จำนวน  -  คน 
 -  ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว  จำนวน  -  คน 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 ผู้สูงอาย ุ ในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนา  ได้รับเบี้ยยังชีพ   จำนวน   ๑,1๕8    คน 
 ผู้พิการ   ในตำบลละลมใหม่พัฒนา  ได้รับเบี้ยยังชีพ  จำนวน    2๒2    คน 
 ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ๓  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน   หญิง  2  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมระหว่างตำบล 

-  การเดินทางจากอำเภอเส้นทางการเดินทางจากตำบลสู่อำเภอเป็นถนนลาดยาง  
   ยาว 1 สาย  ระยะทาง  22  กิโลเมตร 
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1. ถนนลาดยางเชื่อมต่อกับตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย 
2. ถนนลาดยางเชื่อมต่อกับตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย 
3. ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในตำบล 
๑.ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหว่าง  บ้านละลม  บ้านกุด

จอกใหญ่  บ้านกุดจอกน้อย  บ้านคลองกระชาย  บ้านคลองยาง    
บ้านโคกพลวง    

๒.ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคลุก 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  ร้อยละ  ๙๘  เนื่องจากบาง
ครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนามีงบประมาณไม่เพียงพอที่ใช้ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ประชาชนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์  
 ๕.๓  การประปา 

 ประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา   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 สำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๖  โทรสาร  ๐๔๔- ๗๕๖-๑๕๕ 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตั้งอยู่ใน

พ้ืนที ่ มีที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์อำเภอโชคชัย  ตั้งอยู่ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์    
ประชากรอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  เช่น  ค้าขาย  รับราชการ  และรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

๖.๒  การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาไม่มีการประมง)   
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีการทำปศุสัตว์  คือ             

เลี้ยงเป็ด    เลี้ยงหมู    เลี้ยงไก่ 
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๖.๔  การบริการ 
 -  ปั้มน้ำมัน, ปั๊มหลอด และก๊าซ            ๒      แห่ง   
 -  ร้านค้า    ๖๔       แห่ง 
 -  ร้านเสริมสวย     ๔  แห่ง 

๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบละลมใหม่พัฒนาไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว)  

๖.๖  อุตสาหกรรม 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง -  โรงทำเครื่องปั้นดินเผา        ๓       แห่ง 
  -  โรงสีข้าว  ๑๐ แห่ง -  ฟาร์มไก่         ๖      แห่ง 
 

๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  ปั๊มน้ำมัน ปั้มหลอด  ๒   แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต์   ๒ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  มี   ๔  กลุ่ม  ดังนี้ 
๑.  กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ ๑   
๒.  กลุ่มกระยาสาทร  หมู่  ๓ 
๓.  กลุ่มแคปหมู  หมู่ที่ ๑๐ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรตำบลละลมใหม่พัฒนา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
             รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพ้ืนที่  21,094  บาท 
 ประชากรในตำบลละลมใหม่พัฒนาร้อยละ  90  ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำไร่   
ทำนา ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการทำนาเป็นอาชีพหลักปีละ  1-2 ครั้ง            
โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ  ได้แก่  น้ำฝนและลำน้ำที่ไหล่ผ่าน  ในพ้ืนที่ดอนนั้นจะทำไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  
และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  กลุ่มทำเครื่องปั้น  กลุ่มทำหินทราย  กลุ่มจักสาน  
เป็นต้น  ส่วนประชากรร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ  ค้าขาย รับราชการ และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

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

๒.   วัดกุดจอกน้อย  ต้ังอยู่ที่บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่  ๖ 
๓.   วัดกุดจอกใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่  ๗   
๔.   วัดสระตะหมก  ตั้งอยู่ที่บ้านสระตะหมก หมู่ที่  ๕ 
๕.   โบสถ์คริสต์   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง  หมู่ที่  10 
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๗.๒  ประเพณีและงานประจำปี  

 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจำปี  
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  ประชาชนในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  กรองหญ้า  ไม้กวาด  การทำขนมไทย  
ระหัดวิดน้ำ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
   
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  น้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำดิบจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติ  

๘.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีป่าไม้เป็นพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ 
๘.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา ที่

เป็นแหล่งน้ำต้องได้รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตื้นเขิน ส่วนด้านป่าไม้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากการทำเกษตรกรรม 
จึงมีการดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ของตำบลละลมใหม่พัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจั ดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ                 
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                   
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          
ที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง                  
อย่างกว้างขวาง  เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

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

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ           
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ          
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม            
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง         
ในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

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
ประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม          
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ         
การดำรงชีวิต   มีการออมสำหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและ      
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถงึ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่ งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย           
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
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 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  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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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

2.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 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 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่อชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.ความสุขของประชากรชาวไทย 
2.ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3.ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่คงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

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

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
2.๒ ยุทธศาสตร์ที่  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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
2.๓ ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21         

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษลาภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  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 
 
2.๔ ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้าเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1.ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2.ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน 
3.ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

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

ตนเอง 
 
2.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่น

ใหม่ต่อได้ใช้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน

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

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 
2.๖ ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” 
เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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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 และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

 (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็ นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก              

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

--------------------------------------------------------- 
 
 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 ๑.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
 ๒.  คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และ
มีจุดยืนทางจริยธรรม 
 ๓.  ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

๔.  มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
 ๕.  ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ  และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. มีความม่ันคงและเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้และมีความยั่งยืน 
 4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 
 6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
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 7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 
 เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒ 

๑.  คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
     ๑)  ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า ๐.๘ คะแนน 
     ๒)  IQ  เฉลี่ยไมต่่ำกว่าเกณฑม์าตรฐาน  ๑๐๐ 
     ๓)  ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๔)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ 
     ๕)  สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
๒.  สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลง โดย 
     ๑)  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕/ปี 
     ๒)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดเพ่ิมข้ึน 
     ๓)  สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 
๓.  มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
     ๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
     ๒)  มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ใน

กลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท 
     ๓)  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน 
     ๔)  พ้ืนที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
๔.  รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่ อสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมมีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ำ โดย 
     ๑)  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 
     ๒)  พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ 
     ๓)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
๕.  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม

ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
     ๑)  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
     ๒)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้านต่ำกว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับ

ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
๖.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
     ๑)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
     ๒)  คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑  การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
 ๑.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๑.๓  การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 ๑.๔  การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
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๑.๕  การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค

ธุรกิจเพ่ือสังคม 
 ๑.๖  การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่ำในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑  การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ำสุด 
 ๒.๒  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
 ๒.๓  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

๒.๔  การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี 
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๕  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
 ๒.๖  การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
 ๒.๗  ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 ๓.๒  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๔.๒  การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
 ๔.๓  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๔  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๖  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๗  บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 ๔.๘  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  รักษาความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 ๕.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

๕.๔  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
 ๕.๕  การรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล 
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 ๕.๖  การรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๗  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 ๖.๒  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๖.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๕  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๖  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางพัฒนา 
 ๗.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

๗.๒  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๗.๓  การพัฒนาระบบดลจิสติกส์ 
 ๗.๔  การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๗.๕  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๗.๖  การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ำประปา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑  เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 ๘.๒  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑  การพฒันาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ) 
        ๑)  เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
        ๒)  อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
        ๓)  ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
        ๔)  น้ำเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        ๕)  ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 ๙.๒  การพัฒนาเมือง 
        จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา 
 ๙.๓  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  การต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑๐.๑  เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภาคใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
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 ๑๐.๒  การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 ๑๐.๓  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) 
 ๑๐.๔  มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 ๑๐.๕  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๑๐.๖  บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 ๑๐.๗  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพ่ือเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
 ๑๐.๘  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 

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

 3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๓.๑  แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕  ฉบับทบทวน 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ  ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้ งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม           
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่น้ำโขง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
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๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ

มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้าหมาย  

- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
-  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (G in i  Coeff ic ient)  ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5 
ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความ 
ไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า  
0.446 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของ
ภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

โครงการที่สำคัญ (Flagship  Project) 
  1.โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
  3.โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  4.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
  5.โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
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๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)             
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ  ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)   
 ๑.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒.  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
 ๔.  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
และสังคมเป็นสุข 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 พันธกิจ  (Mission) 

๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔.  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 
 8.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics Lssues)  รวม 3 ประเด็น คือ 
 ๑.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒.  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓.  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
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1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 ประเด็นการพัฒนาที ่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามรอยช้าง  
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที ่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

 แนวทางการพัฒนา  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565) 
3.3.1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์  
1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้อง สถาบันหลักของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
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3.3.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561– 2565) 
 
 
 
 
3.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.3.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  

MICE City/ Art City / Safe City)  
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
1) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้จังหวัด  
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชื่อมต่อกับการเดินทาง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ

ภูมิภาค  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ร้อยละรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)  
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)  
3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้าลดลง (%)  
4. เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : นาที)  
5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic Forum 

(หน่วย : คะแนน (1-7)  
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”  

 



-27- 
3) แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับ ขีด

ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด  
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 

เช่น EEC , GMS เป็นต้น  
4. จัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  
4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
2. ส่งเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และ
ศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกาลังคน  
(2) โครงการ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการ

บริหารจัดการ (โลจิสติกส์)  
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) 

และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่

ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ  
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 
ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
1) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕  
3. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก  
3) แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและของ

ภูมิภาคอาเซียน  
2. สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มา

จากความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม 
ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด  

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครฐั ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
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4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว  
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค  
6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร  
4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
1. เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ มาตรฐานสากล  
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
(2) โครงการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา  
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา  
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  
กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  
กิจกรรมหลักที ่4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3  
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. เพื่อต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง  
3. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สู่ประตูระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  
4. เพื่อยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat Global 

Network)  
5. เพื่อส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)ด้านการเกษตร อาหาร และ

อุตสาหกรรม  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

10% ภายในระยะเวลา 5 ปี  
2. ความม่ันคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า 1,000 

คนต่อปี  
4. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี  
5. เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ประเทศจีน ลาว พม่า เขมร 

และเวียดนาม เพ่ือส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น 
6. มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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3) แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ 

การบริโภคและส่งออก  
2. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ภายนอกภายใต้

ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน  
3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เช่น ข้าวหอมมะลิ

ทุ่มสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหม
ครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์  

4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและชุมชนพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน  
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Food Valley)  
(2) โครงการ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา  
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม    

สู่สากล  
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทาง

และสะพานขา้มลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้า จากสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ใน วัยแรงงาน 

ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล  

กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล  

กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเข้าสู่ BCG Economy  

กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย  
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ  
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4  
เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 



-30- 
1) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้า  
2. เพื่อพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม  
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม  
4. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  
6. เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทุกมิติ  
7. เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)  
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)  
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (%)  
4. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)  
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) (ปี 2560แพทย1์,126 คน ประชากร 2,639,266 คน)  
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน)  
7. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี)  
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)  
9. จำนวนตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของ

ชาติ (ตำบล)  
10. จำนวนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล)  
11. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตำบล)  
12. สร้างการมีส่วนร่วม (ตำบล)  
3) แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนากาลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศ           

การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเนื่อง ผู้ประกอบการ

เอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า  
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน  
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง  
5. เสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  
6. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          

ยาเสพติด ป้องกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม  
4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน  
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข  
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  
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4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ  
5. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
6. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชน

ได้รับรู้รับทราบ  
7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้หลักการ

ทรงงาน  
8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน  
9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด  
10. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
11. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด 
12. สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง  
13. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย  
(2) โครงการ  
โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองคค์วามรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม  
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรม  
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธำรงไว้

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้

หลักการทรงงาน  
กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน  
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด และการสร้างเครือข่ายด้าน

การรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน  
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน  
1)วัตถุประสงค์  
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด (จำนวน 1,920,525 ไร่)  
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)  
3. การจัดการน้ำเสีย (แห่ง)  
4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพ่ิมขึ้น (ไร่)  
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5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)  
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)  
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)  
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)  
3) แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า

และสิ่งแวดล้อม  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน( BCG) และลดของเสีย

อันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย  
3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและ

ชุมชนเพ่ือการมีพลังงานที่ยั่งยืน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ำเสีย และพัฒนาฟ้ืนฟู ลำน้ำ 

คู คลองสาธารณะ  
5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน  
4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ 

และสัตว์ป่า  
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน  
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมสำนึกรับผิดชอบต่อ

สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ  
4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ  
6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
(2) โครงการ 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า  
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน  
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ  
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ลำน้ำ คูคลอง 

สาธารณะ  
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน  
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6  
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  

MICE City/ Art City / Safe City)  
1) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และสถาบันการศึกษา  
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2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย  
4. เพื่อเสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร  

1.1 ประชาชน  
1.2 บุคลากรภายในองค์กร  

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (%)  
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)  
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)  
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
6. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)  
7. ระดับความสำเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City)  
3) แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต  
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (SMART 

City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)  เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )  
4. เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service ผ่าน

ระบบ E-Korat  
4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(2) โครงการ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และ 

กำลังคนทุกภาคส่วน  
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกำลังคนทั้งบุคลากรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา  
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วนมุ่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย

เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย  
( Safe City )  

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตาม
นโยบายรัฐบาล 

 
------------------------------------------------- 
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๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ              
ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง

เป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
๑.๒)  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
๒.๑)  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง 
2.2) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
2.3) พัฒนาคนที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพ

ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

2.4) ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5) ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่ม
ปริมาณคุณภาพการผลิต  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

3.2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.3) บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพ่ือ

การเกษตร น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

๔.๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 

4.2) บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมี
คุณภาพ 

4.3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 

4.4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 



-35- 
4.5) สนับสนุน  ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ  

จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.๑)  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2) พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3) สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
5.4) ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ

ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5.5) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.6) ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

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

  
 (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑)  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
  2)  ยุทธศาสตร์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทา 

ปัญหาความยากจน 
๓.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

อย่างยั่งยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ  
  ๓)  เป้าประสงค์ 
  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
  ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๔.   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
  ๕.   การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อำเภอ 

๔)  ตัวช้ีวัด 
๑.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  

และการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

 

“ตำบลนา่อยู่   ชมุชนเขม้แข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
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๒.  ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/

ดำเนินการเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำริร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๓.  ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
๔.  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น และมีความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น  

๖.  องคก์ารบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๗๐ ขึ้น 

๗.  ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๕)  ค่าเป้าหมาย 
๑.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ

สะดวก ความปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  
ให้ประสบความสำเร็จ 

๒.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  
และท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างความเป็น
ธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๕.  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงาน
ของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

๖.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อำเภอ 
  ๖)  กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก 
ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

๑.๒)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและ 
ประปาหมู่บ้าน 

๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้าง 
พ้ืนฐานอื่นๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  การเกษตร            
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  

สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน   

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

ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

๔.๑)  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔.๒)  การจัดการ  การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ำ  และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความม่ันคง  และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อำเภอ 

๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ 

  ๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา คือ “เป็นตำบลเข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
  ๘)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ   
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                                      สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖6- 

๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.  

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑๒ 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๒. ด้านการสร้าง
ความสมารถใน
การแข่งขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

2.การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม  

๑. สร้างเสริมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
แห่งอนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถ การค้า  
การลงทุนและเศรษฐกิจ 
6.ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ 
การพัฒนาเมอืงและสังคม
คุณภาพสูง (SMART 
City/MICE City/Art 
City/Safe City) 

4.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมือง 
 
 
 
 
 
 
4.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมือง 
 
 

๒. การสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว 
การเกษตร  
เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๒. ด้านการสร้าง
ความสมารถใน
การแข่งขัน 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนา
ขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 
 

5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและยั่งยืน 
 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๓. การสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๓. การพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๑. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
๒. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

๓. การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ค้าการลงทุน 
และการค้า
ชายแดน 

5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดลุและยั่งยืน 
4.เสริมสร้างความมั่นคงใน
การพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่
หลาก 
หลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 
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ยุทธศาสตร์ อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖6- 

๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.  

๒๕๖1-๒๕80) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑๒ 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

๔. การอนุรักษ์ 
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๕. ด้านการ
สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๑. การพัฒนาขดี
ความ 
สามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

5.ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน 
 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 

๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๖. ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๖. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรร
มา 
ภิบาลใน
สังคมไทย 

๑. การพัฒนาขดี
ความ 
สามารถในการ
แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป 
2.การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

4.เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
5.ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๖. การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อำเภอ 

๑. ด้านความ
มั่นคง 

๕. ความม่ันคง 2.การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

4.เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 
 
 
 

 

แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
จำนวน  ๑๑  แผนงาน  ดังนี้ 

 ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๗.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๘.  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๓.  แผนงานการศึกษา    ๙.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ๔.  แผนงานสาธารณสุข    ๑๐.  แผนงานการเกษตร 
 ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๑๑.  แผนงานงบกลาง 
 ๖.  แผนงานเคหะและชุมชน 
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(๓)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปั จจั ย แล ะสถาน การณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลง          ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จ 
ด้านสังคม  การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

-  ผู้นำชุมชนเข้มแข็งมีความสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหาร
การพัฒนา 

-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ สำหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๓  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง 

เพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ 

อย่างเพียงพอ 
   -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

-  อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  
-  มีแหล่งอารยธรรมโบราณ 
-  มีอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ม.9 
-  มีลำน้ำละลมที่สำคัญของตำบล 
-  มีระบบชลประทาน 

  ๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

          -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
-  เกษตรกรทำการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพ่ึงพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

          -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่นำลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
          -  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 
  -  ปัญหาด้านสังคมเพ่ิมมากข้ึน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
  -  ปัญหาขยะในครัวเรือน 
  -  มีน้ำเสียในครัวเรือน 
  -  ไม่มีสถานที่สำหรับทิ้งขยะในตำบล 
  -  ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง สำหรับพื้นที่อยู่ห่างไกล 
 
 
 
 



 
-41- 

  ๓)  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม  สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จำนวน  ๒  สาย 

-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 ๔)  ข้อจำกัด/อุปสรรค  (T : Threat) 

          -  พ้ืนที่ตำบลละลมใหม่พัฒนามีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  -  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 
  -  การระบาดของโรคระบาดในสัตว์ 
  -  ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย น้ำท่วม  ภัยแล้ง 
  -  ทัศนคติ   ความเชื่อ  วิถีชีวิตสมัยใหม่ 
  -  การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
  -  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิม
มากขึ้น  ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณท่ีมีจำกัด 

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
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 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลม
ใหม่พัฒนานั้น  ได้ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เสริมสร้างความ 
สามารถทาง
เศรษฐกิจ   
การท่องเที่ยว  
การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๑.๑ เส้นทาง
คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ราง/ท่อระบาย
น้ำ 
 
๑.๓  แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ 
อุปโภค-บริโภค 
 
๑.๔  ไฟฟ้า 
 
 
 
 
๒.๑ เศรษฐกิจ /
อาชีพ 
 
 
 
 
 
๒.๒ การเกษตร/ 
ปศุสัตว์ 
 
 
 

-พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนาเป็น
พ้ืนที่กว้าง งบประมาณใน
การก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมยังไม่เพียงพอ 
ชุมชนขยายมากขึ้น 
-ระบบระบายน้ำ 
ยังไม่เพียงพอ  
-น้ำประปาสำหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
-ไฟฟ้าส่องสว่างทาง 
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
-งบประมาณในการ
สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ไม่เพียงพอ ต้นทุน
การผลิตสูง ไม่มีตลาด
รองรับสินค้า 
-ขาดแคลนน้ำในการทำ
การเกษตร 
-การเกษตร ราคาผลผลิต
ตกต่ำ ต้นทุนสูง 
- การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน 
 

พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
 
พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
 
 
กลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในพ้ืนที่ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
ประชาชนที่มีอาชีพทำ
การเกษตรและปศุสัตว์
ในพ้ืนที่ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
 
 
 

มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่
สะดวกได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
 
 
 
 
มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก 
 
ประชาชนมีแหล่งน้ำและ 
มีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียง 
 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมได้ 
มีการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพให้สามารถอยู่
รอดและยั่งยืน 
 
 
 
 
มีแหล่งน้ำเพียงพอในการ
ทำการเกษตรและปศุสัตว์ 
พืชผลทางการเกษตร
ราคาสูงต้นทุนในการ 
ผลิตต่ำ 
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ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๓. สร้างสังคมให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

๓.๑ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณี 
 
 
๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ HIV และเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
 
๓.๔ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้ำ 
 
 
๓.๕ การสาธารณสุข 
ด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชน   
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/โรค
ระบาดและ 
โรคไม่ติดต่อ 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 
 
 
- เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครวั ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
- ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้
รับความช่วยเหลือใน
ดำรงชีวิตที่เพียงพอ 
- เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร   
 
 
- ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกกำลังกาย    
 
 
- เกิดอัคคีภัยและน้ำท่วมใน
พ้ืนที่ และภัยแล้ง เป็น
บางครั้ง 
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
การสัญจรลำบากทำให้เกิด
อุบัติเหตุ 
- มีการระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 
- ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เช่น เบาหวาน   
ความดัน 

- สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ตำบลละลมใหม่
พัฒนา 
 
 
- ประชาชนในตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 
- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  
- ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ในเขต อบต. 
- เยาวชนและวัยรุ่น 
ในเขต อบต. 
 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ลานกีฬาในเขต
พ้ืนที่ อบต. 
 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 
 
- เส้นทางคมนาคมใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น   
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
- ประชาชนให้
ความสำคัญศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ช่วยกันสืบสาน
ให้คงอยู่ตลอดไป 
- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีดี่ 
- ผู้พิการและผู้พิการ
ได้รับความช่วยเหลือใน
การดำรงชีวิตและท่ัวถึง 
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 
- มีอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกกำลังกาย
เพียงพอในการออกกำลัง
กาย  
- ขจัดปัญหาอัคคีภัย 
และภัยธรรมชาติ ปัญหา
ภัยแล้งอย่างทันท่วงที 
- เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและได้มาตรฐาน 
 
- ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  และ
โรคระบาด  โรคติดต่อ 
 
 



-44- 
 

ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๓. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่
รว่มกันอย่างมี
ความสุข (ต่อ) 
๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด 
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การส่งเสริม 
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด 
อำเภอ 

๓.๖ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยการบูรณาการจาก 
ทุกภาคส่วน 
 
๔.๑ การกำจัดขยะ 
มูลฝอย 
 
๔.๒ การจัดการ   
การบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ำ  และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
   
๕.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุกๆ  
ด้าน  ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ด ี   
 
๕.๒ การพัฒนา 
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง 
กับการปฏิบัติงาน 
 
๖.๑ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ 
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  
อำเภอ 

- ประชาชนไม่ให้ความ
รว่มมือในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
 
- ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนไม่คัดแยกขยะ 
 
- พ้ืนที่สาธารณะถูก 
บุกรุก แหล่งน้ำไม่ได้รับการ
ดูแลรักษา ป่าไม้ 
ถูกทำลาย 
 
 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วม 
 
 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
-การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ่วมกิจกรรม
ต่างๆน้อย 
 
 
-การนำนโยบายการพัฒนา 
ช่วยเหลือประชาชนของ
รัฐบาล มาดำเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต. 
 
 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต. 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 
 
 
 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
- เขตพ้ืนที ่อบต. 
- ส่วนราชการในเขต 
อบต. และอำเภอ 
 
 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 
 
 
 
- ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
 

- ต้องการให้พ้ืนที่ในเขต 
อบต.เป็นพื้นที่สีเขียว
ปลอดยาเสพติด 
 
 
- ปริมาณขยะถูกกำจัด
ให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและประชาชนคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 
- ประชาชนให้
ความสำคัญกับการดูแล
รกัษาสิ่งแวดล้อมและไม่
บุกรุกที่สาธารณะ 
 
- มีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
เหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- ต้องการให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 
มีส่วนร่วมมากข้ึน 
 
- มีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการสนับสนุน
ส่วนราชการเพ่ิมมากข้ึน 

    



  
ส่วนที่ ส่วนที่   33  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
 
 
กองช่าง 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

๒ การสร้างความ 
สามารถทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 
การเกษตร  
เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 

- แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด 
 
 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

๓ การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทัว่ถึงและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
 
๒. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสาธารณสุข 
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๔. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 
 
 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
สำนักงานปลัด 
 
สำนักงานปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 
 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

๔ การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
2. ด้านการเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
2. แผนงานการเกษตร 

สำนักงานปลัด 
 
สำนักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

๕ การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนักงานปลัด/
กองคลัง 
 
กองช่าง 
 
 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๖ การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อำเภอ 
 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
2. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

สำนักงานปลัด 
 
สำนักงานปลัด 
 

อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

รวม ๖  ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน ๑0  แผนงาน ๕ ส่วน ๑ 
หน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา              

ยุทธศาสตร์ 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน                         
  ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ๕๗ ๖๒,๖๙๔,๔๐๐ ๒๘ ๑๗,๔๐๘,๐๐๐ ๓๕ ๔๓,๓๒๑,๔๐๐ ๓๖ ๖๓,๗๘๙,๖๐๐ ๓๘ ๖๓,๙๖๓,๑๐๐ ๑๙๔ ๒๕๑,๑๗๖,๕๐๐ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๑,๕๗๗,๐๐๐ ๗ ๑๑,๑๑๕,๐๐๐ ๔ ๑,๐๗๗,๐๐๐ ๔ ๑,๐๗๗,๐๐๐ ๔ ๑,๐๗๗,๐๐๐ ๒๔ ๑๖,๐๒๘,๐๐๐ 

รวม ๖๒ ๖๔,๒๗๑,๔๐๐ ๓๕ 
  
28,523,000        39  

 
44,398,400        40  

  
64,866,600  

     
 42  

  
65,040,100  

     
218 

  
267,204,500  

๒)  ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน                         
     ๒.1  แผนงานการเกษตร ๖ ๔๖,๘๔๘,๐๐๐ ๕ ๑๗,๙๖๗,๐๐๐ ๖ ๙,๕๖๑,๐๐๐ ๗ ๕,๓๖๗,๐๐๐ ๗ ๒,๗๔๐,๐๐๐ ๓๑ ๘๒,๔๘๓,๐๐๐ 

รวม ๖ ๔๖,๘๔๘,๐๐๐ ๕ ๑๗,๙๖๗,๐๐๐ ๖ ๙,๕๖๑,๐๐๐ ๗ ๕,๓๖๗,๐๐๐ ๗ ๒,๗๔๐,๐๐๐ ๓๑ ๘๒,๔๘๓,๐๐๐ 
๓)  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข                         
 ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๓๐,๐๐๐  -  - ๑ ๓๐๐๐๐  -  - ๑ ๓๐๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ 
 ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๖ ๓๘๕,๐๐๐ ๕ ๓๓๕,๐๐๐ ๕ ๓๓๕,๐๐๐ ๕ ๓๓๕,๐๐๐ ๕ ๓๓๕,๐๐๐ ๒๖ ๑,๗๒๕,๐๐๐ 
 ๓.๓  แผนงานการศึกษา ๑๒ ๓,๓๑๕,๐๐๐ ๑๓ ๓,๓๖๕,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๑๕,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๓,๙๑๕,๐๐๐ ๖๓ ๑๘,๖๒๕,๐๐๐ 
 ๓.4  แผนงานสาธารณสุข ๙ ๘๐๘,๘๐๐ ๙ ๘๐๘,๘๐๐ ๙ ๘๐๘,๘๐๐ ๙ ๘๐๘,๘๐๐ ๙ ๘๐๘,๘๐๐ ๔๕ ๔,๐๔๔,๐๐๐ 

 ๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๗๕๐,๐๐๐ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                          

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

๓.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔๗ ๕,๘๗๘,๘๐๐ ๔๖ ๕,๘๔๘,๘๐๐ ๔๗ ๖,๕๒๘,๘๐๐ ๔๖ 6,498,800 ๔๖ ๖,๔๒๘,๘๐๐ ๒๓๒ ๓๑,๑๘๔,๐๐๐ 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน                         
     ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐ 
     ๔.2  แผนงานการเกษตร ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ         
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี                         
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ 
     ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรม ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 
และการโยธา                         

รวม ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๓๕ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา    อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                          

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโน
บายของรัฐบาล จังหวัดอำเภอ 

                        

     ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
     ๖.2  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๑ ๑๑,๐๐๐ ๑ ๑๑,๐๐๐ ๑ ๑๑,๐๐๐ ๑ ๑๑,๐๐๐ ๑ ๑๑,๐๐๐ ๕ ๕๕,๐๐๐ 

รวม ๖ ๔๗๑,๐๐๐ ๕ ๔๒๑,๐๐๐ ๖ ๔๗๑,๐๐๐ ๕ ๔๒๑,๐๐๐ ๖ ๔๗๑,๐๐๐ ๓๒ ๒,๒๕๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ ๑๑๘,๕๖๙,๒๐๐ ๑๐๓ ๕๓,๘๐๙,๘๐๐ ๑๑๑ ๖๒,๐๕๙,๒๐๐ ๑๑๐ ๗๘,๒๐๓,๔๐๐ ๑๑๔ ๗๕,๗๗๙,๙๐๐ ๕๗๖ ๓๘๘,๕๒๖,๕๐๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

โครงการ
พัฒนา 

ที่นำมาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนา

ชุมชน 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

53 
 
 
 
 
 

24,773, 
900 

 

32 21,773,
000 

34 15,028, 
900 

35 15,804,
100 

35 16,732, 
600 

189 94,112, 
500 

รวมทั้งสิ้น 53 
 

24,773, 
900 

32 21,773,
000 

34 15,028, 
900 

35 15,804,
100 

35 16,732, 
600 

189 94,112, 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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.  
ตำบลละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ อปพร.  
มีสถานประชุม 
อบรม และ 
ที่ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

อปพร.มีสถาน
ประชุม อบรม 
และที่ประสาน 
งานกบัหน่วย 
งานอ่ืน 

กองช่าง 
 

2 โครงการต่อเติมสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบล    
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับปฏิบัติงาน
อย่างสะดวกไม่
แออัด 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

มีสถานท่ีสำหรับ
ปฏิบัติงานอย่าง
สะดวกไม่แออัด 

กองช่าง 
 

3 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต 
โรงจอดรถ  

เพื่อป้องกัน
โครงสร้างอาคาร 
เดิมเสียหาย 

มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 620 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.กำหนด 

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

มีสถานท่ีสำหรับ
จอดรถ 

กองช่าง 
 

4 โครงการปรับปรุง
สำนักงาน อบต.  
ละลมใหม่พัฒนา 

เพือ่ให้มีสถานท่ี 
ในการทำงาน 
ที่เหมาะสม สะอาด 
เรียบร้อย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

200,000 - - - - ปรับปรุงสำนักงาน 
จำนวน 1 แห่ง 

มีสถานที่ทำงาน 
ที่สะอาดสะดวก 
ต่อการมาติดต่อ 
ของราษฎร 

กองช่าง 
 

รวม 4  โครงการ - - 1,200, 
000 

850,000 - 1,350, 
000 

- - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง        
หมู่ที่ ๑  คลองหางกุดจอก 

เพือ่ให้ราษฎรไดม้ี
แหล่งกักเก็บน้ำ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดลอกสระแปลง
เกษตร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อกักเกบ็น้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค–บรโิภค
และการทำเกษตร 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดร่องน้ำรอบ 
ทีส่าธารณะโปร่งฟาน      
หมู่ที่ ๒  บ้านละลม 

เพือ่ป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 
และกักเก็บน้ำ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ลดปัญหาการบุก
รุกทีส่าธารณะ 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดสระน้ำ 
ที่สาธารณะโปร่งฟาน   
หมู่ที่ ๒  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ในภาค
เกษตรกรรม 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค–บรโิภค
และการทำเกษตร 

กองช่าง 
 

5 โครงการขุดขยายสระน้ำ  
สระประปา หมู่ที่ ๕ 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้เพือ่อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมน้ีำ
อุปโภค-บริโภค 
 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกขอบสระ 
กุดจอก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปญัหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

7 โครงการขุดลอกสระนำ้  
สระติดบ้านนายโชคมงคล   
หมู่ที ่๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอทุกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

8 โครงการขุดลอกสระน้ำ  
สระประปา  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคลอง
กระชาย  หมู่ที ่๘ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ป้องกนัการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

10 โครงการขุดลอกหางกุดจอก  
หมู่ที่ 1  บ้านละลม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 
 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - 386,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.1  แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกคลอง
กระโดน  หมู่ที่ 1  
บ้านละลม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - 515,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ป้องกนัการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

12 โครงการขุดลอกสระหนอง 
ตะไก้  หมู่ที่  2  
บ้านละลม 

เพือ่ให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - 350,00 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำ 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

13 โครงการขุดลอกแปลง
เกษตร  หมู่ที่  1  
บ้านละลม 

เพื่อใหร้าษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำ 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

14 โครงการขุดลอกคลอง
กระทุม่  หมู่ท่ี  4   
บ้านละลม 
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ป้องกนัการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
     ๒.1  แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-อบรมให้ความรูต้าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน
ในตำบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้
พัฒนาความรู้และ
การใช้ชีวิตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ทำให้ประชาชนได้
พัฒนาความรู้และ
การใช้ชีวติหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานปลดั 

16 โครงการปรับปรุงแปลง
เกษตร หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงแปลง
เกษตรหมู่ที่ 7 เป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จำนวน  1  ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงแปลง
เกษตร 1 แปลง 
 

มีพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน 

-สำนกังาน
ปลัดฯ 
-สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

17 โครงการก่อสร้างแปลง
เกษตรและแหล่งเรียนรู้ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีศึกษาเรยีนรู้
เกี่ยวกับการทำเกษตร 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีสถานที ่
เรียนรู้และประกอบ
อาชีพ 

กองช่าง 
 

รวม 17   โครงการ - - 1,560, 
000 

1,060, 
000 

1,060, 
000 

1,446, 
000 

2,740, 
000 

- - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๑  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 โครงการอบรมให้
ความรู้แก ่
คณะกรรมการบรหิาร
กิจการประปา 

เพือ่ให้
คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
ประปามคีวามรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการ
ประปามากข้ึน 
 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

คณะกรรมการบรหิาร
กิจการประปา 
มีศักยภาพในการ
พัฒนากิจการประปา
มาก 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๒  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.ในตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจหรือ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทำให้ อปพร. 
มีทักษะความรู้ใน
การช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้อง 
- ทำให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
ได ้

สำนักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดัการปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และแก้ไขไฟ
ป่าและหมอกควัน 

ประชาชนใน ๑๒
หมู่บ้าน จำนวน  
๖๐ คน  

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนพอใจใน
การแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น 

ทำให้ประชาชน 
มีความรู้ในการดับ
ไฟป่าและอันตรายที่
เกิดจากไฟป่า 

สำนกังาน
ปลัด 

๓ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

เพือ่เตรียมความ
พร้อมและเหตุที่จะ
เกิดสาธารณภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพงึพอใจ 
ในการตั้งจุดบริการ
ประชาชนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทำให้ประชาชน 
มีความพอใจและ 
อุน่ใจเมื่อเกิด 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเตรียมความพร้อม
และเหตุที่จะเกดิ 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ 
ในการตั้งจุด
บริการประชาชน
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ทำให้ประชาชน 
มีความพอใจและ 
อุ่นใจเมื่อเกิด 
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

สำนกังาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

-เพือ่เสริมสรา้ง
ศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสรมิความรู้
ด้านการจดัการ 
สาธารณภัยเบื้องต้นฯ 
-เพือ่สนับสนุน
โครงการจติอาสา
พระราชทาน 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
จำนวน  50  คน 

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

-จิตอาสาสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ 
จพง.ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได ้
-จิตอาสาสามารถ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได ้

สำนกังาน
ปลัด 

 

6 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งจราจรมองทาง  
จุดเสีย่ง หมู่ที ่๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กระจกโค้งจราจร        
ขนาด 32" 

๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
 

รวม 6  โครงการ - - 385,000 335,000 335,000 335,000 335,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพือ่พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กให้มศีักยภาพ
ในการทำงาน การเรียน
การสอน 

บุคลากร   
จำนวน ๕ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้รบั
การอบรม
ความรู้เพิ่มเติม 

ทำให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กมศีักยภาพ
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กเล็กไดร้ับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จำนวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ทำให้เด็กไดร้ับ 
การพัฒนาด้าน
สติปัญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา   
5 รายการ  เชน่   
ค่าจัดการเรียนการสอน/ 
ค่าหนังสือเรยีน/ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

300,000 
 

300,000 
 

400,000 400,000 400,000 ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอน
เพียงพอ 
ตอ่การ
พัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ด้าน 

ทำให้เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันกีฬาศพด.
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพือ่สนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาศพด. 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ทำให้เด็กเล็กได้
เข้าร่วมกิจกรรม
การกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์เรยีนรู ้
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ไดร้ับความรู้และ
เรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
ปีละ ๓ ครั้ง 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กเข้า
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 จำนวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ทำให้สถาบัน
ครอบครัวเกิดความ
เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ศิลปะและ
ปัจฉิมนิเทศเด็ก ศพด.
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
ประจำปีการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และพฒันาการของ
เดก็ให้เหมาะสม 
กับวัย 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ทำให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาตามวัย
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
 

-61- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวิตทีด่ีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจำป ี
 

เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแห่งชาติให้
เด็ก ๆ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑ ครั้ง /ป ี ๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้เด็กเลก็ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน ในสังกัดสพฐ. 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็ก 

โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง
ในตำบลละลมใหม่

พัฒนา 

๘0๐,๐๐๐ 
 
 

๘0๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

90๐,๐๐๐ 
 
 

เด็กทุกคนใน
จำนวน ๓ 
โรงเรียนไดร้ับ
อาหารเสริมนม 

ทำให้เด็ก
นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารเสริมนม 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพือ่แก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะ
ทุพโภชนาการในเดก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหม่

พัฒนา 

20๐,๐๐๐ 
 
  
 

20๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

30๐,๐๐๐ 
 
  
 

จำนวนเด็กเล็กใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอาหาร
เสรมินมทุกคน 

ทำให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)  
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินสนับสนุน
อาหารกลางวนัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ได้รับ
อาหารกลางวันทุกคน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

400,000 
 

400,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาอบต.
ได้รับอาหาร
กลางวนัทุกคน 

ทำให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ 
ทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
 

-62- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก  ให้กับ
สถานศกึษาในสังกดั สพฐ. 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารอาหารและให้
มีมีอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

สถานศึกษาในสังกัด 
สพฐ. จำนวน ๓  
แห่ง ในเขตพื้นท่ี
ตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

1,500, 
000 

1,500, 
000 

1,700, 
000 

1,700, 
000 

1,700, 
000 

เด็กทุกคนใน
สถานศึกษา ๓ 
แห่ง  ได้รับอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กทุกคนได้รับ
อาหารครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรยีนศพด.อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา  

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนของศพด.ให้น่า
อยู ่น่าดู น่าเรียน 

อาคารเรยีน ศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

  - 
 

-  10๐,๐๐๐ - อาคารเรยีนศพด.
ได้รับการปรับปรุง
ให้ดขีึ้นร้อยละ ๘๐ 

ทำให้มีสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสม 
กับการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการก่อสร้างแท่นวาง
ถังน้ำดื่มศพด.อบต.ละลม
ใหมพ่ัฒนา 

เพือ่ก่อสร้างทีว่างถัง
เก็บน้ำดื่ม-น้ำใช้ใน
ศพด. 

ถังเก็บน้ำศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

 5๐,๐๐๐ - - - มีที่วางถังเก็บน้ำ
ภายในศพด.ที่ได้
มาตรฐาน  

ทำให้มีที่วางถงั
เก็บน้ำภายใน
ศพด.ที่ได้
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
-63- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงและ
ซอ่มแซมโต๊ะ-เก้าอี ้โรง
อาหารศพด.อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
 

เพื่อปรับปรุงโตะ๊-เก้าอี ้
โรงอาหารของศพด.ให้
ดีขึ้น  

โต๊ะ – เก้าอี้ ในโรง
อาหารศพด.ที่ชำรดุ 

 - 10๐,๐๐๐ - - โต๊ะ เก้าอี้นั่งเด็กมี
สภาพดีขึ้น
ปลอดภัยต่อเด็ก 

ทำให้มีโต๊ะ เกา้อี้
นั่งเด็กมีสภาพดี
ขึ้นปลอดภัยต่อ
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 15  โครงการ - - 3,315, 
000 

3,365, 
000 

4,015, 
000 

4,015, 
000 

3,915, 
000 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
-64- 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทัว่ถึงและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
     ๓.4  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อป้องกนัและ
ระงับโรคตดิต่อ
ต่างๆ  

จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน 7๐,๐๐๐ 
 
 

7๐,๐๐๐ 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ความสามารถใน
การป้องกัน
โรคตดิต่อ  
โรคระบาดไดร้้อย
ละ ๘๐ ข้ึนไป 

ทำให้โรคตดิต่อ
โรคระบาดไดร้ับ
การควบคุมและ
ประชาชน 
มีสุขภาพร่าง
การแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ความพงึพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ป้องกนั
หรือลดความ
เสี่ยงโรค
ไข้เลือดออก  
ในประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการฉดีวัคซีนปอ้งกนั 
โรคพษิสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สนุัขบ้า 

จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ทำให้ป้องกัน
หรือลดความ
เสี่ยงโรคพิษสุนัข
บ้า ในประชาชน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



-65- 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.4  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร 

เพือ่ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

เด็กและเยาวชน
ตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ความเสีย่งในการ 
มเีพศสมัพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 การสำรวจข้อมูลจำนวน
สตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 

เพื่อเป็นค่าสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรม  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ จำนวนสัตว์ที่
ขึ้นทะเบียน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๖๐ 

สัตว์ในพื้นที่ไดร้ับ
การขึ้นทะเบียน
และได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทุกราย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการดำเนินงาน 
ตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสขุ 

เพื่อสนบัสนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ 

จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒  หมู่บา้น  
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ   
ร้อยละ ๑๐๐ 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสขุฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.4  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนำ
สุขภาพและเครือข่าย 

เพือ่ให้แกนนำสุขภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ทำให้ปอ้งกัน
หรือลดความ
เสี่ยงโรคพิษสุนัข
บ้า ในประชาชน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรในการ
ป้องกันควบคุม 
โรคระบาดในสัตว์ 

เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกัน ควบคมุ
โรคระบาดในสัตว ์

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการป้องกัน
โรคระบาดใน
สัตว์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ทำให้ปอ้งกัน
และควบคมุโรค
ระบาดในสัตว์ได ้
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดใน
สัตว ์

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่จะเกิด
ขึน้กับสัตว์ในพื้นทีต่ำบล
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

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

สามารถควบคุม
และป้องกนัโรค
ระบาดในสัตว์ได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 9  โครงการ - - 808,800 808,800 808,800 808,800 808,800 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคุีณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
     ๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
และชว่ยเหลือ
ครอบครัวยากจน 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนและผู้ด้อย 
โอกาสในตำบล 

๑. สนับสนุนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบล 
๒. สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภคแกค่รอบครัวยากจน
และผูด้้อยโอกาสในตำบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ครอบครัวยากจน
และผูด้้วยโอกาส
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทำให้ครอบครัว
ยากจนและผู้ด้อย 
โอกาสในตำบลละลม
ใหมพ่ัฒนาไดร้ับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

สำนักงาน
ปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกจิกรรมของ
กลุ่ม/องค์กรผูสู้งอายุ 

เพื่อให้เกิดการร่วมคิด
ร่วมทำในกิจกรรม 
ทีเ่กิดประโยชน์แก่
ผู้สูงอาย ุ

สง่เสริมและเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตกลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายุ เพือ่จัดกจิกรรม
ตามความสนใจ อาทิ 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการผูส้งูอายุ - 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมปฏิบตัิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทำให้กลุ่มองค์กร
ผู้สูงอายมุีกิจกรรม
อย่างตอ่เนือ่ง 

สำนักงาน
ปลัด 

3 ซอ่มแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพือ่ช่วยเหลือผูด้อ้ย 
โอกาส ผู้ยากไรแ้ละ 
ผู้ยากจนให้มีทีอ่ยู่
อาศัยทีเ่หมาะสม
ปลอดภัย 

ดำเนินการปลีะ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส
ได้รับการซ่อมแซม 

ทำให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีทีอ่ยู่
อาศยัทีม่ั่นคงแขง็แรง
และปลอดภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
-68- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจดัสวสัดิการ 
แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกแก่
คนพิการในตำบลใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

๑. จดัหาอุปกรณ์ในการ
ดำรงชีวิตให้คนพิการ 
๒. ปรบัปรุง
สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

คนพิการ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้วยโอกาส
ได้รับสวัสด ิ
การมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. ทำให้คนพิการ
ในตำบลไดรับ
อุปกรณ์ในการ
ดำรงชีวิต 
๒. ทำให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาส มีสภาพแวด 
ล้อมและท่ีอยู่อาศัย
ท่ีเหมาะสม 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้
ประชาชนรู้จักการออม 
โดยยดึหลัก ประชาชน
ออม ๑ ส่วน  อปท.
สมทบ ๑ สว่น 
รัฐบาล ๑ ส่วน 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

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

ทำให้ประชาชน 
มีระบบสวัสดิการ
ชุมขนท่ีดแูลกัน
อย่างทั่วถึง 

สำนกังาน
ปลัด 

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

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.6  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

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
สตรภีายในตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ตัวแทนกลุ่มสตร ี
มีศักยภาพและ 
มีความเข้มแขง็ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการลด ละ เลิกอบายมุข
สร้างสุขเยาวชน 

เพื่อปลูกจติสำนกึ 
ให้เยาวชนห่างไกล
อบายมุข 

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
อบายมุข 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

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

ทำให้เยาวชนมี 
ความรู้ ความเข้าใจ 
และนำความรูไ้ปใช้
ในชีวิตประจำวันได ้

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการสง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการวัยรุ่นมรีักปลอดภัย 
อยา่ไวใ้จเอดส ์

เพื่ออบรมใหค้วามรู้
แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับ
โรคเอดส ์

อบรมให้ความรู้ต่างๆ
แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับรัก 
ในวัยรุ่นและเรื่อง 
โรคเอดส ์

3๐,๐๐๐ 
 
 

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

ทำใหวั้ยรุ่นมี ความรู้ 
ความเข้าใจ และนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไป 
มีสุขภาพดีทั้งกาย 
และจิต 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพดี
ทัง้กาย และจิต 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมาย 

อบรมใหค้วามรู้ต่างๆ  
- กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับต่าง ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกีย่วกับโทษภัยยา
เสพติและลดปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 
 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

3๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เด็กและเยาวชน
มีความรูเ้กี่ยวกับ
โทษภัยยาเสพ
ติดและลด
ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายตุำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ผู้สูงอายสุามารถ
ดำรงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข 
สุขภาพแขง็แรง 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
 

-71- 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทัว่ถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุในตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 
 

ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพ
แขง็แรง 
 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สำหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน 
ในหมู่บ้านมีอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได ้

ประชาชนท่ัวไปใน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 
 

ประชาชน 
มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

สำนกังาน
ปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๓.7  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
แข่งขันเรือยาวประจำป ี

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐  

ทำให้ประเพณี
ไทยคงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัขบวนแห่ร่วมงาน
สมโภชน์ฉลองชัยชนะ 
ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย 

เพื่อเป็นการระลึก
ถึงคุณงามความดี
ของทา่นท้าวสุรนาร ี

จัดกิจกรรมปีละ 
๑ ครั้ง 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ทำให้ประชาชน
ได้ระลึกถึงคณุ
งามความดีของ
ท่านท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ประจำป ี

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างเพื่อเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ ข้ึนไป 

ทำให้ประชาชน 
มีสขุภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒  ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
     ๓.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
สบืต่อไป 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐  
 

ทำให้ประเพณี
ไทยคงสืบต่อไป  

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
     ๔.๑  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 

จำนวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

ถังขยะได้มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

ทำให้มีที่รองรับขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือน
เพื่อรอการนำไปกำจัด
ต่อไป 

สำนักงานปลัด 

๒ โครงการบริหารจัดการคัด
แยกขยะมลูฝอยในชุมชน 

๑.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 
 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  
จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑.ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ปัญหาขยะเพิม่ขึ้นไม่
ต่ำกวา่ร้อยละ ๖๐ 
๒.ปรมิาณขยะมลู
ฝอยในการนำไป
กำจัดลดลงไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

๑.ทำให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคญัของปัญหา
ขยะมูลฝอย 
๒.ทำให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยทีน่ำไปกำจดั
ลดลง 

สำนักงานปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบรหิารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
     ๔.๒  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
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
ในการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 
 

๑.เพื่อจัดทำฐานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้วย  พืช  
สัตว์  ชีวภาพ  ภูมิ
ปัญญา  แหล่ง
โบราณคดี  แหลง่
ทรัพยากร  ธรรมชาต ิ
๒.เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า
และดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่  
 

ป่าชุมชนตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนพื้นที่ป่า
ชุมชนตำบลละ
ลมใหม่พัฒนา  
ได้รับการสำรวจ 
ร้อยละ ๗๐ 

- ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  ทีเ่ป็น
ระบบ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 
- มีการสรา้ง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยาการ
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

สำนักงาน
ปลัด 

 

๒ โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
ลำละลม 
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำละลม 
 
 
 

จำนวน ๑ แห่ง 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการดำเนิน
โครงการไม่ตำ่
กว่าร้อยละ ๖๐  

ทำให้แหล่งน้ำลำละ
ลมได้รับการพัฒนา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
     ๔.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้ำ หมู่ ๗  
ลำกดุจอกใหญ ่
 

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จำนวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึง
พอใจในการดำเนิน
โครงการไม่ตำ่กว่า
ร้อยละ ๖๐ 
 

ทำให้มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

กองช่าง 

4 โครงการปลูกป่าชุมชน
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) 

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ดำเนินโครงการปี
ละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการดำเนิน
โครงการไม่ตำ่กวา่
ร้อยละ ๖๐ 
 

ทำให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
เกิดความสมดลุ 

สำนักงาน 
ปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
-77- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตำบล   
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
และผู้นำชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรในพ้ืนท่ี 

๑.เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ประสบการณ ์
ในการมาพัฒนา
องค์กร 
๒. เพื่อเป็นการสรา้ง
ความสัมพันธ์ ปรบั
ทัศนคติระหวา่ง
เจ้าหน้าทีฝ่า่ย
การเมืองและประจำ 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
ทุกคน /ผู้นำชุมชน /
หน่วยงาน / องค์กรใน
พื้นที ่

๓๕๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจ
และความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงาน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๖๐ 

๑.ทำให้บุคลากร 
มีศักยภาพรองรับ 
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากข้ึน 
๒.ทำให้เกิดความ
สามัคคีและ
ทัศนคต ิ
ที่ดีระหว่าง
ข้าราชการประจำ
และการเมือง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เพือ่เป็นคา่บำรุง 
รักษาและจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 
ค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต 
ค่าจัดทำดูแลเว็ป
ไซด ์

ดำเนินการปลีะ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐  
 
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

๓๐,๐๐๐  
 

การบริหารงาน 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

ทำให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
 

-78- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ใหผู้้บริหาร  สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมีทศันคติ 
ทีด่ีต่อการทำงาน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๑๕๐,๐๐๐  
 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
มีทัศนคติทีด่ีต่อ
การทำงานใน
องค์กร ไม่ต่ำกว่า 
๘๐% 

ทำให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 
มีทัศนคติทีด่ีต่อ 
การทำงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

4 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคณุภาพการ
ให้บรกิาร 

เพือ่ติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติ
ราชการด้านคณุภาพ
การให้บริการ 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติราชการด้าน
คณุภาพการ
ให้บริการร้อยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

ทำให้รู้ถึงความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ 
การปฏิบัตริาชการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนของ
หนว่ยงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดัทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเกบ็รายได ้

ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีให้

สำเรจ็ 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

 5๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

จัดทำหรือปรบัปรุง
แผนท่ีภาษีได้สำเร็จ 

ทำให้ระบบการ
จัดเก็บภาษขีอง
หน่วยงานไดร้ับ
การพัฒนา 

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน  และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการจดัเก็บภาษ ี
นอกสถานท่ี  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนโดยการ
บริการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 
 

ปีละ ๑ ครั้ง  -  -  -  -  - ประชาชน 
มีความพึง
พอใจในการ
บริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริหาร
จัดเก็บภาษ ี
นอกสถานที ่

กองคลัง 

7 ปักแนวเขตทีส่าธารณะ 
และรังวัดทีด่ินในตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ/ 
ออกรังวัดฯ 

ตำบลละลมใหม่พฒันา ๒๐,๐๐๐ 
 
  
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนพื้นที่
สาธารณะใน
ตำบลละลม
ใหม่พัฒนา
ได้รับการปัก
แนวเขต 
 

ทำให้ที่
สาธารณะ 
ไม่ถูกบุกรุก/
ออกรังวัดที่
สาธารณะ 

กองช่าง 
 

รวม 7  โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 
-80- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงที่ดี 
     ๕.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน เพือ่ป้องกันภัยแล้ง
และแกไ้ขปญัหา 
น้ำท่วม 

จำนวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

-มีน้ำใช้ในช่วง 
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

รวม 1  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมัน่คง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

เพือ่จัดงานพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

สำนักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

เพือ่จัดงานพิธเีฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

สำนักงาน
ปลัด 

๓ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพื่อจัดงานพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 
 

๑๒  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ทำให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ 
     ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชกิสภา 
อบต. 
 
 

๑๒  หมู่บา้น 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ทำให้การ
เลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักงาน
ปลัด 

๕ โครงการประชุมใหค้วามรู้
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ  
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เพื่อเลือกตั้งนายก 
อบต./สมาชิกสภา 
อบต. 

๑๒  หมู่บา้น 5๐,๐๐๐ 
 

- 
 

5๐,๐๐๐ 
 

- 5๐,๐๐๐ 
 

การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ประชาชน
เข้าใจและ 
มีส่วนร่วม 
ในการเลือกตั้ง 

สำนกังาน
ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 460,000 410,000 460,000 410,000 460,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๔  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ 
     ๖.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับอำเภอ  
อำเภอโชคชัย  จงัหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ  
อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา 

ดำเนนิการปลีะ  
1 ครั้ง 
 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ การดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ  อำเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสมีา  
ได้รับการอดุหนุน 
 

สำนกังานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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 โครงการวางท่อส่งน้ำ 
จากคลองชลประทาน – 
สระน้ำแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

๒ 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
หมู่ที่ ๑  ซอยหลัง 
วัดละลม 

เพือ่ให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการคมนาคมที่
สะดวกและน้ำไม่ท่วม 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 

๓ โครงการวางท่อระบาย
น้ำลำละลม  ท่ีหนอง
กระรอก   หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปัญหา
น้ำท่วมขังที่นา 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังที่นา 
-ป้องกันน้ำทว่ม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 

๔ โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบศาลตาปู่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

รายละเอียด  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีตามความ
เชื่อโบราณ 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
การแก้ไขจากปญัหา
น้ำท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.มมุ 
ต้นโพธ์ิ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. หมู่ที่ ๑ 
ซอยกลาง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีการคมนาคม
ที่สะดวกและน้ำไม่
ท่วม 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน หมู่ที่ 
๑  ซอยบ้านนาย
เอื้อน – ลำละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - ๖๖๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน ซอย
ข้างอู่ช่างศักดิ์  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๑๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้าง
บันไดลงลำละลม 
(ท่าหว่า) หมู่ที่ ๑ 
บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรมี
ความสะดวกในการ
ใช้ประโยชน์จากน้ำ 
ลำละลม 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สะดวกในการลง
ลำละลม 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.1 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบหนองเรือ  
หมู่ที่ ๒ บ้าน 
ละลม 
 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ป้องกันเด็กลงเล่น
น้ำ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๕๒๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

13 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่ ๒ จากหนอง
เรือ – รพ.สต.ละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำไม่
ท่วมขังถนน 

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

- ๑,๑๔๐, 
๐๐๐ 

- - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วม
ถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
ซอยบ้านนางเพ็ญ  
ปกจะบก  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  
สายหนองเพชร  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.       
ยาว ๕,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒   
ซอยบ้านนางบุญยืน 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก จาก
ไร่นายสมชาย – ไร่
นายแป้นหมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒,๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - ๑,๓๔๒, 
๐๐๐ 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย
คลองลวก หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๕ ม.       
ยาว ๔,๕๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน สายอู่
มหานคร-เดิ่นขี้หมา  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.      
ยาว ๑,๔๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายไร่
นายเสมอ – ไร ่
นางละม่อมหมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - - - ๗๔๕,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไปปี  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-89- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

21 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่ ๒ จากหนอง
เรือ – คลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำ 
ไม่ท่วมขังถนน 

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

- ๓๔๒,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  
จากบา้นนายเฉลิม 
– บ้านนายวิชัย   
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๒ ไร่นายสนิท-
ไร่นางละม่อม 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๒๕๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๒ จากไร่นาย
สมชาย – ป่าประดู ่

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๑,๒๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
บ้านนายประพัน –  
บ้านนรินทร์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๑๒๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

๓๙๖,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายธนชัย  
นากระโทก  หมู่ที่ ๒ 

เพือ่ให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๓๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๔๖,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  แยกไร่
นายเฉลมิพล   
มาริสกลุนน
(ตะวันออกหนอง
เพชร) -ไร่นายสุรชัย  
ทองโพธิ ์  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด ตามแบบ
อบต.กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

28 โครงการก่อสร้าง 
รั้วลวดหนาม    
รอบสระหนองเพชร   
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันไม่ให้
สัตว์หรือบุคคล
เข้าไปบรเิวณสระ
น้ำ 

รายละเอียด ตามแบบ
อบต.กำหนด 

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

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายอำนาจ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๔๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้านม.3 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสุชาติ  
จันปทุม  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายวิชัย – 
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสุนทร   
ทันนวัตร  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน 
นายสมพงษ์ – 
แปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.         
ยาว ๔๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสำลี  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๕๕ ม.  หนา 
๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- ๙๗,๕๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายประภาส  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.         
ยาว ๓๐ ม.  หนา 
๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน สาย
คลองชลประทาน  
– นานางทวีผล  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดินสายนา
นางแป้น – นา 
นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกกำลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

38 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนคสล. 
ซอยบ้านนายไวพจน์ 
ลอยฟู  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 82 ม. หนา  
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

39 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกแปลง
ผักโคกตาอ้น –  
ที่นานายสมหมาย  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๑,๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบา้นนายหล่อน 
หมู่ที่ ๓  

เพือ่ให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

41 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
โคกตาอ้น – หนอง
ตะคร้อ   หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

42 โครงการปรับปรุง
อาคารผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ หมู่ที่ ๓ 
บ้านละลม  

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ี
ประชาคมและใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๘๙๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  สาย 
ตอน้ำ – หนอง
สะแก  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 
 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๕๐๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป  

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

44 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนก 
ประสงค์  หมู่ที่ 3 
บ้านละลม 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการเล่นกีฬา
หรือทำกิจกรรม
หมู่บ้าน 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 203,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-มีสถานท่ีในการ
เล่นกีฬาหรือทำ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

45 โครงการจดัซื้อและ
ติดตั้งเครื่องออก
กำลังกาย หมู่ที่ 3 
บ้านละลม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 250,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.3 

กองช่าง 
 

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวทาง 
จากป้ายโรงเรียน – 
ลำละลม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

47 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวทาง 
จากบ้านลุงชัย –  
ลำละลม  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๕๘๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
สายคลองประดู่  
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.        
ยาว ๒๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้าง
กำแพงกันตลิ่ง 
ลำละลม หมู่ที่ ๔ 
บ้านละลม  

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ำใน
ฤดูน้ำหลาก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนได้รบั
การป้องกันพ้ืนท่ี
จากการกัดเซาะ
ของน้ำ 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

50 โครงการจดัซื้อและ
ติดตั้งเครื่องออก
กำลังกาย  หมู่ที่ 4   
บ้านละลม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 250,000 - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้าง 
ลานเอนกประสงค์    
ข้างศาลาลำละลม  
ทั้ง 2 ด้าน 
หมู่ที่ 4  บ้านละลม 

เพือ่ให้ประชาชน
ใช้ในการทำ
กิจกรรมหรือออก
กำลังกายข้างลำ
ละลม 

รายละเอียด  ตาม
แบบอบต.กำหนด 

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

-มีสถานท่ีในการ
ทำกิจกรรมหรือ
ออกกำลังกาย
ข้างลำละลม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนางสังวาล 
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๓๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

53 โครงการขยายถนน 
ซอยบ้านนาย 
ขวัญชัย  หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.4 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน 
นางทองม้วน  
แปะกระโทก   
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๗๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ำ จาก
คลองชลประทาน –  
สระประปา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้เพือ่อุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

รายละเอยีด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน  
สายหนองกระโดน 
– หนองไผ่  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก สายนา 
นางถวิล หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน  
แยกหนองตะแบก   
หมู่ที่ ๕  

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.       
ยาว ๑,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
ซอยบ้านนาย
สมบูรณ์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๓๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - ๙๖๒,๕๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

61 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ำดิบพร้อมท่อ
ส่งน้ำ จากลำละลม-
ระบบประปา  
หมู่ที่ ๕ 

เพือ่ให้ราษฎรใน
พื้นที่มีน้ำอุปโภค 
– บริโภค  
ที่เพียงพอ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๕ (สระประปา 
– ฟาร์มไก่) 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์   
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎร
ภายในพื้นที่มี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกกำลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  
ซอยบ้านนายชวน 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.      
ยาว ๖๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  
ซอยบ้านนางสาว
สุพัตรา 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.       
ยาว ๔๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - ๖๖,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก หมู่ที่ ๕ 
สายบ้านนาย
สมบูรณ์-นานางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.5 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-101- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายพั่ว – สะพาน
ท่าตะลุกไทร  
หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายเลียบ
คลองยาง - ทำนบ
หลวง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑,๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

70 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.กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-102- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๓ ม.       
ยาว 227 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

๓๑๓,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

72 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา
นายแจว – นา 
นายสำรวม หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน มูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก  สายนา 
นางสำเริง  หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-103- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  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) 

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

เพือ่ให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๕ ม.        
ยาว ๔๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก   
สายหนองหญ้าขาว  
หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๑,๕๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

77 โครงการก่อสร้างรั้ว
กำแพง รอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อความสวยงาม
และป้องกันภัย
จากโจรขโมย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ประชุม
ประชาคม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-๑04- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  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) 

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

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๕๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
รอบสระโคกหนอง 
อีแหวน หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

80 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก   
สายบ้านนายอุทัย –  
นานายกอ้น หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๑,๗๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๖๙๕,๙๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

81 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
จากบ้านนายไสว –  
บ้านนางม่วย หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำไม่
ท่วมขังถนน 

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

- - - - ๑,๑๔๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/
1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

82 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก   
สายนานายยิ้ม –  
นานายอรุณ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๗๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.6 

กองช่าง 
 

83 โครงการปรับปรุง
ถนน หินคลุก สาย
คลองชลประทาน-
คลองลวก หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๗๙๗,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

84 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายนำ้ 
คลองตาผึ่ง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอุทกภัย
และภยัแล้ง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-ลดปัญหาภัย
แล้ง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

85 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  ตั้งแต่
บ้านนายจาก ถึง  
บ้านตาเชิด  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม.       
ยาว 60๐ ม. หนา      
๐.05 ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- 127,๐๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

86 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หน้าโรงสีข้าว    
หมู่ที่ ๗ 

เพือ่ให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๑๘๐ ม. หนา      
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

๔๙๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๓๕๐ ม.   
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

88 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
รอบแปลงเกษตร  
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๓๕๐ ม.         
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

89 โครงการก่อสร้าง 
รั้วรอบสระกุดจอก
ใหญ่  หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ป้องกันเด็กลง 
เล่นน้ำ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- ๑,๓๑๒,๕๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-107- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

90 โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างผิวจราจร 
ซอยหน้าวัดกุดจอก
ใหญ่  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๕ ม.        
ยาว ๔๒๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 
 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

91 โครงการต่อเติม
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชาคม
และทำกิจกรรม
ต่างๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
ประชาคม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายต่อ
จากบ้านนายละม่อม  
แตะกระโทก   
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๒๙๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - ๖๓๘,๐๐๐ - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

93 โครงการก่อสร้าง 
ซุม้ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อบอกตำแหน่ง
หมู่บ้านสำหรับผู้ที่
สัญจรไปมา 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
ทราบช่ือหมู่บ้าน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

94 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
จากบ้านตาเชิด – 
บ้านนายจาก  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำไม่
ท่วมขังถนน 

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

- - - ๗๖๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

95 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสาย
คลองขาม หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๑,๔๕๐ ม.          
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 
 

- - - ๗๒๐,๗๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-109- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

96 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์   
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหร้าษฎร
ภายในพื้นที่มี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
พื้นที่ออกกำลัง
กาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว  ๖๐ ม. หนา       
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.7 

กองช่าง 
 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านนายประวิทย์ – 
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

๑,๑๔๓, 
๐๐๐ 

- - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

99 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. กำหนด 
 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-110- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

10
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
สายบ้านนางน้อย –  
ป่าช้า  หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
รอบสระประปา  
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.         
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายนา
นายสำรอง – บ้าน
นายมิตร หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
3 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร จากบ้าน 
นางเล็ก – บ้าน 
นายเทิน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

10
4 

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

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.          
ยาว ๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก บ้าน
นายประกอบ – นา 
นายวิเชียร หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑๔๙,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
6 

โครงการจดัซื้อ/
ติดตั้งหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ ๘  

เพือ่ให้ราษฎร
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

๑๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนได้รบั
ข่าวสาร 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
7 

โครงการเพิม่ผิว
จราจร หมู่ที่ ๘  
บ้านนางมงคล  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

10
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากบ้าน
นายประวิทย์ ถึง  
ป่าช้า  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว 65๐ ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - - ๑๔๙,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

10
9 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนมูลดิน  จาก
คลองชลประทาน 
ถึงนานายสำรอง  
ด่านกระโทก  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว 1,70๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.8 

กองช่าง 
 

11
0 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๙  
(คุ้มโกรกกัดลิ้น) 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีประชุม
และทำกิจกรรม
อื่นๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
และทำกิจกรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

11
1 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลังกาย 
-สุขภาพแข็งแรง 

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

11
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.           
ยาว ๒๐๐ ม. หนา           
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

11
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ดินรอบที่
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๙ เขาโคกรักษ์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

11
4 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายเขาโคก
รักษ์  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

11
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  
ซอยบ้านนายมงคล 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

11
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก ซอยนา 
นายยา  หมู่ที่ ๙   

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน ม.9 

กองช่าง 
 

11
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที ่๑๐  ซอยบ้าน
นางสายยนต์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.             
ยาว ๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

11
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐   
ซอยบ้านนายอารยี์  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๓๐ ม.  หนา 
๐.๑๕  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

๔๙,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

11
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอยบ้านนายสมชาย  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.          
ยาว ๘๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

12
0 

โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน  
ถนนสายหลัก  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

12
1 

โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดิน  
ซอยศาลาทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการแก้ไข
จากปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมีน้ำ
ใต้ดินไว้ใช้ 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 
 

12
2 

โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์ 
(โคกหนองอีแหวน) 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สามารถมีรายได้
จากท่ีดิน
สาธารณะ 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

12
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ 
สระประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๒๒๐ ม.            
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 
 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/
1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

12
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี ๑๑  
ซอยนานางหลงมา 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

12
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี ๑๑  
ซอยนานายแส ่

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.11 

กองช่าง 
 

12
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๒  ซอยบ้านนาย
เตียว  สอนสำโรง 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.          
ยาว ๓๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

12
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๒  ซอยบ้านนาย
บุญพา แตะกระโทก 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.            
ยาว ๒๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

12
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๒  ซอยบ้านนาง
ศรีไพร แตะกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๓๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

๘๒๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

12
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
๑๒ ซอยบา้นนาง
บุษบา วงคำจันทร ์

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก หมู่ที่ 
๑๒ ซอยบา้นนาง
สมศรี นามกระโทก 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๒๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
1 

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 
๑๒ (ท่าข้าม-หนอง
หอย) 

เพื่อให้ราษฎร 
มีสถานท่ีประชุม
และทำกิจกรรม
อืน่ๆ 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

13
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายปน 

เพือ่ให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.        
ยาว ๑๒๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน สายบ้าน
นายจารภุาส-ถนน
สายหลักคลอง
กระชาย หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.        
ยาว ๖๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดิน  
สายนานายสัมฤทธ์ิ  
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
5 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอย 
บ้านนายบรรพต 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๔๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/
1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

13
6 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายชลอ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.        
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๑,๓๓๐, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
7 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายราตร ี

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.   
ยาว ๑๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
8 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอย 
บ้านนายนกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม.       
ยาว ๒๕๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

13
9 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้าน
นายแสงจันทร ์

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๗๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๓๓๐, 
๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-120- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

14
0 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยบ้านนายสุธร 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๒๒๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

14
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยท่าข้าม  

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.รายละเอยีดตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- ๔๑๒,๕๐๐ - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

14
2 

โครงการซ่อมแซม
ฝารางระบายน้ำและ
ลอกรางระบายน้ำ 
ม.10 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำไม่
ท่วมขงัถนน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 

14
3 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่ ๓ บ้านนาย
แสวง  -  หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและน้ำไม่
ท่วมขังถนน 

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

- - - 

- ๕๗๐,๐๐๐ 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-น้ำไม่ท่วมถนน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.10 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14
4 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมู่ที่ 2 สายหนอง
เพชร 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๕,๐๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

14
5 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม  
หมู่ที่ ๓ สายตอน้ำ 

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ ม.        
ยาว ๕,๐๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
6 

โครงการเกรดปรับ
บดทับพ้ืนทางเดิม 
หมู่ที่ ๗ สายคลอง
ลวก-เขาโคกรักษ ์

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกวา้ง ๖ ม.         
ยาว ๒,๘๐๐ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 
 

14
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒  
ซอยศาลตาปู่   

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๑๖๕, 
๐๐๐ 

- ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  
ม.12 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-122- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

14
8 

โครงการก่อสร้าง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา อบต. 
ละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายหลังเลิกงาน 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลังกาย 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 
 

14
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒  
ซอยบ้านนางสาว
บุญชู  ปีกกระโทก   

เพื่อให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม.  
ยาว ๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ตามแบบ 
อบต. กำหนด 

- - - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปญัหาร้อย
ละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 
 

15
0 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใหร้าษฎรมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ถนนเลียบลำละลม 
จำนวน ๕๐๐ เมตร  
    
 

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

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน   
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-123- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

15
1 

โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

- สนามเด็กเล่น 
 
 

๒๙๗,๕๐๐ - - - - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.2 

กองช่าง 

15
2 

โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

- ถนนเลียบลำละลม 
 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.4 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
-124- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สร้างเสริมระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  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) 

15
3 

โครงการติดตั้ง 
โคมไฟส่องสว่าง 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ำคืน 
 

- ถนนเลียบสระ 
กุดจอกใหญ่  
จำนวน ๑,๒๐๐ ม.  
 
 

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

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน   

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 

รวม 153  โครงการ - - 23, 
196, 
900 

10,658, 
000 

13, 
951, 
900 

14,727,
100 

15,655, 
600 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมิองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.2  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
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.1 

กองช่าง 
 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที ่๓ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

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

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.3 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-126- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมิองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

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) 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที ่๕ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

หมู่ที่ 5 
 

- 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 

- - ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  
  

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.5 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ    
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

หมู่ที่ ๖ 237,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๒๐, 
๐๐๐ 

 

237,๐๐๐ 
 

 

237,๐๐๐ 
 

 

237,๐๐๐ 
 

- 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐ ข้ึน
ไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.6 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 

 

-127- 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมิองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.2  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) 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ    
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ำคืน 

หมู่ที่ 7 
 

- 
 

 

๘๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.7 

กองช่าง 
 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที ่๘ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ในเวลาค่ำคืน 

หมู่ที่ 8 
 

- 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ม.8 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมิองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.2  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) 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

หมู่ที่ 9 
 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน 
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ม.9 

กองช่าง 
 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า, ไฟฟา้ 
ส่องสว่างและ 
สายพาดดับ   
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อใหร้าษฎร 
มีความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

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

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน  และ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 
ม.12 

กองช่าง 
 

รวม 8  โครงการ - - 1,577, 
000 

11,115, 
000 

1,077, 
000 

1,077, 
000 

1,077, 
000 

- - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-129- 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำละลม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - ๒๒,๐๐๐,
๐๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวดั/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองเพชร 
หมู่ที่ ๒ บ้านละลม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สญัจรไปมาได้สะดวก 

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

๑๙,๑๔๐,
๐๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

3 โครงการก่อสร้างถนนมลู
ดิน หมู่ที่ ๒ สายไร่นางลิ้ม 
- ไร่นางละม่อม 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๒,๐๒๓, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายแปลงผัก –  
ต่อน้ำ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - ๒๓,๑๐๐,
๐๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

แบบ ผ. ๐๒/2 
 



 
 

-130- 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
สำหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ทีใ่ช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายเรือง  
– บ้านสระตะหมก  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๓,๖๗๒, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำละลม หมู่ที่ ๔  

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - 
 

๑๕,๐๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ข้างวัดสระตะหมก – 
ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๕ 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.      
ยาว ๗๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - ๒,๐๖๒, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวดั/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัด
สระตะหมก  

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สญัจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.       
ยาว ๙๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ตาม
แบบ อบต. กำหนด 
 

- - - ๒,๖๑๒, 
๕๐๐ 

- ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หนว่ยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

แบบ ผ. ๐๒/2 
 



 
-131- 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ไปสระร้อยไร่  หมู่ที่ ๖ 

เพือ่ให้ราษฎรไดใ้ช้
สญัจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๕๐๐,   
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบตัิเหต ุ

อบจ./จังหวดั/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระกุดจอกใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

๓,๖๐๒, 
๕๐๐ 

- - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลอง
ชลประทาน-โคกพลวงบน 
หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - ๘,๑๑๒,   
๕๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ไปคลองลวก  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- - - - ๑,๕๐๐, 
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอบัุติเหต ุ

อบจ./จังหวดั/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 
 



 
-132- 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ตั้งแตค่ลอง
ชลประทาน ขึ้นไปทาง
คลองลวก  หมู่ที่ 7 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

- - 9,570,
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

14 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายบ้านนาย 
ประวิทย์ – คลอง
ชลประทาน หมู่ที ่๘  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.           
ยาว ๒,๓๐๐ ม.  
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - ๖,๓๒๕, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน-ต. ท่าเยี่ยม 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

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

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

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนานายสมคิด 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.            
ยาว ๖๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

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

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 
 



 
-133- 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขาโคกรักษ์  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

- - - - ๒๒,๐๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

18 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน 
ซอยบ้านนางชะออ้น   
หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด  ตาม
แบบ อบต. กำหนด 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบตัิเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระโคกหนอง 
อีแหวน  หมู่ที่ ๑๑  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

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

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

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน - โกรกมัน
กระชาก  หมู่ที่ ๑๑  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สญัจรไปมาได้สะดวก 

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

- - ๓,๓๐๐, 
๐๐๐ 

- - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 
 



 
 

-134- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม.         
ยาว ๙๕๐ ม.          
หนา ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

- - - - ๒,๖๑๒, ๕๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปญัหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

22 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างโซลา่เซลล์ 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใหร้าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

- ถนนสายหลักคลอง
กระชายถึงคลองยาง      
จำนวน ๒,๔๐๐ ม. 
 
 

๑,๗๘๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคนื   

อบจ./จังหวัด/
หนว่ยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

23 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สอ่งสว่างโซลา่เซลล์ 
หมู่ที ่8 

เพื่อใหร้าษฎรมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน 

- ถนนสายหลักคลอง
กระชายถึงโคกพลวง 
(บน) จำนวน  
๒,๘๐๐ ม. 
 
 

๒,๐๘๒,๕๐๐ - - - - ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไ้ขปัญหา
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ราษฎรใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลาค่ำคืน   

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

แบบ ผ.๐๒/2 



 
-135- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใชส้ำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ  การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางตอน้ำ - ทต.
แหลมทอง  หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

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

7,664,400 7,664,400 7,664,400 7,664,400 7,664,400 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปญัหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

25 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สายโคก
พลวงบน –บ้านโป่งแค  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

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

9,722,000 9,722,000 9,722,000 9,722,000 9,722,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปญัหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 

-ประชาชน
สัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านคลองยาง 
– บ้านโป่งแค   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

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

9,034,000 9,034,000 9,034,000 9,034,000 9,034,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปญัหา 
ร้อยละ ๖๐  
ขึน้ไป 

-ประชาชน
สัญจร
สะดวก 
-ลดอุบัติเหต ุ

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

รวม 26  โครงการ - - 64,717,900 32,320,400 55,789,900 74,132,900 74,727,900 - - - 
 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
อ่างห้วยทราย  
หมู่ที่ 9  
บ้านคลองยาง 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

45,288,000 - - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวดั/
หนว่ยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2 โครงการขุดลอก
คลองยาง หมู่ที่ 9 
บ้านคลองยาง 

เพื่อป้องกัน 
และแกปั้ญหา
อุทกภัยและ 
ภัยแล้ง 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

- 16,907,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวดั/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

3 โครงการขุดลอก
คลองยายนวล  
หมู่ที่ 12  
บ้านโคกพลวง  

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

- - 2,544,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกกัเก็บนำ้ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

4 โครงการขุดลอก
คลองลวก หมู่ที่ 7 
บ้านกุดจอกใหญ ่

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

- - 5,957,000 - - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หนว่ยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอก
คลองกระชาย  
หมู่ที่  8  
บ้านคลองกระชาย   

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

รายละเอยีด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

- - - 2,028,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มแีหล่งกกัเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

6 โครงการขุดลอก
คลองไผ่ หมู่ที่ 6 
บ้านกุดจอกน้อย 

เพื่อให้ราษฎร 
ได้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำเพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

รายละเอียด   
ตามแบบอบต. 
กำหนด 

- - - 1,893,000 - ประชาชนพึง
พอใจในการ
แก้ไขปัญหาร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

-ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
-แก้ปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./จังหวัด/
หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง 

รวม 6  โครงการ - - 45,288,00
0 

16,907, 
000 

8,501,00
0 

3,921, 
000 

- - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เก้าอีส้ำนักงาน   
จำนวน 1 ตัว 

5,000 - - - - สำนักปลดั 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องกรองน้ำ 
พร้อมติดตั้ง  
จำนวน 1 ชุด 

35,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

-ชุดโตะ๊โรงอาหารเด็ก 
จำนวน  12  ชุด 

- 50,000 - - - กองการศึกษาฯ 

4 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ  
แบบติดผนัง   
ขนาด 24,000  บีทียู   
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 24,000 - - กองการศึกษาฯ 

5 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เครื่องคอมพิวเตอร์  
แบบ ALL In One  
สำหรับงานสำนกังาน  
จำนวน  1  เครื่อง 

- - - 17,000 - กองการศึกษาฯ 

6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์  
(Ink  Tank  Printer)
จำนวน 1 เครื่อง 
 

- - - 4,300 - กองการศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พฒันา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -ตู้เหล็ก   แบบ 2 บาน  
จำนวน 1 ตู ้
 

- - - 5,900 - กองการศึกษาฯ 

8 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -โต๊ะทำงานเหล็ก   
ขนาด 4 ฟุต 
จำนวน  1  ตัว 
 

- - - - 7,000 กองการศึกษาฯ 

9 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน   
จำนวน  1 ตัว 
 

- - - - 4,000 กองการศึกษาฯ 

10 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

-ตู้เก็บจานชาม
เอนกประสงค์   
จำนวน  1  ตู้ 
 

- - - - 15,000 กองการศึกษาฯ 

 รวม 40,000 50,000 24,000 27,200 26,000  
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐3 



 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่          
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่ แก้ ไขเพ่ิ มเติมถึง (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑               
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน          
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

/แนวทางการ... 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 
 

-๑41- 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทางเบื้อง... 
 
 



 
 

-๑42- 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกีย่วกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิน่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

(๓)  

 
 
 

 
/ประเด็น... 

 
 



 
 

-๑43- 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
  

(๑๐)  

/ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒ การติดตาม... 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง         
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้    

  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใตห้ลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

/แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demandและ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น  
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำ 
เอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครภุัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ 
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

 
/ประเด็น... 
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/ประเด็น... 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
  

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรอืการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง 
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิน่มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ 
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ 
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
  

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕) ๕ 

 

 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น  
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 
  

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกดิขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ 
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 
  

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/4.3 สรุปผล... 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิ 
ภาพคุณภาพตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓. ด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        
  

๔. ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

 
 

/สรุปรายงาน... 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 



 
 

-๑51- 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้  

(.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ              
โดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ            
ในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพงึพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผล            

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 3  คือ  

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแตล่ะยุทธศาสตร์  
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   

 
/4.4 ข้อเสนอ... 
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(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ            
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับ          
การเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ           
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำ
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพจิารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

/(๒.๓) ผลจาก... 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
อนาคต 



 
 

-๑53- 
 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
 
 

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

 


