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ค าน า 
  
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ..ศ.๒๕๖๑  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรกลำง  
ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆที่ด ำเนินกำรใยพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำ
ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และข้อ  ๑๒  ของฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน   “ข้อ ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำ
ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  
งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  กำร
ขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” 
  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนข้องผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  อีกทั้งยังช่วยให้แนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำล
ต ำบลส ำโรงมีควำมชัดเจน  สำมำรถติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 
  อนึ่ง  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรง  ในครั้งนี้ข้ำพเจ้ำในนำม
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลส ำโรง  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนตลอดจนพนักงำนทุกคน  ที่มีส่วนใน
กำรระดมควำมคิด  และช่วยวำงแผนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  และหวังว่ำจะน ำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
 
 
 
 

(นำยบุญมี  จันทร์โสภำ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง 

       ตุลำคม ๒๕๖๓ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาก 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลส าโรง ได้ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 256๔ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง ในสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓        
วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนายอ าเภอส าโรงได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

เทศบาลต าบลส าโรง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ อันแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ โครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
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ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ 
ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลส าโรง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 
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 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์ 
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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                       บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2  แผนงานการกเกษตร 
    1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
18 
3 
1 

 
- 
- 
- 

 
๘,๔๔๓,๐๐๐ 
1,027,000 
800,000 

 
- 

 
 
 

รวม 22 - ๑๐,๒๗๐,๐๐๐ -  
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
     ๒.๒  แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 
๔ 

 
 
- 
- 

 
 

๒,๕๕๗,๓๒๐
190,000 

 
 
- 
- 

 

รวม 9 - ๒,๗๔๗,๓๒๐ -  
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
     ๓.๑  แผนงานงบกลาง 
     ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     ๓.๓  แผนงานสาธารณสขุ 

 
๓ 
๓ 
6 

 
- 
- 
- 

 
๑๐,๘๕๕,๒๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 
๑,๐๖๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

รวม ๑๑ - ๑๒,๐๖๐,๒๐๐   
 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

๔.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๔.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
๔ 

 
- 

 
๑,๑๖๐,๐๐๐ 

 
- 

 

รวม 4 - ๑,๑๖๐,๐๐๐ -  
๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๕.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     ๕.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
๕ 
๑ 

 
- 

 
๒๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
- 

 

รวม ๖ - ๒๗๐,๐๐๐ -  
๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๑  แผนงานการเกษตร 

 
๓ 

 
- 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
- 

 

รวม ๓ - ๔๐,๐๐๐ -  
รวมโครงกำรทั้งสิ้น 55  ๒๖,๕๔๗,๕๒๐ -  

รวมค่ำจัดหำครุภัณฑ์ 17 - 2,802,900 -  
รวมทั้งสิ้น 72 - ๒๙,๓๕๐,๔๒๐  แยกเป็น 

1.งบเทศบัญญัต ิ
16,651,720 บาท 
2.งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 
4,616,700 บาท 
3.งบอุทกภัย จ านวน 
4,983,000 บาท 
5.งบ อบจ.จ านวน 
3,099,000 บาท 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลส าโรง 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเทา หมู่
ที่ ๕ (หน้าบา้นนายสิทธิ
โชค – บา้นนายพัว่) 

กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร 

๓๓๐,๐๐๐ บ้านหนอง
เทา หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง             

๒. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ ๔  (สายบา้นนนาย
เรณู) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร 

๓๔๕,๐๐๐ บ้านหนอง
สองห้อง หมู่
ที่ ๔ 

กองช่าง       
 

 
 

      

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
๗(จากถนน อบ ๒๐๐๓ 
ถึงนานายถวิล) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร 

๓๔๕,๐๐๐ บ้านโนนยาง 
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง             

๔. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ (นานาง
สมภาร – นานายทองลา 
จันทร์โสภา) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

๙๒,๐๐๐ บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 
๑๒ 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



~ ๘ ~ 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า หมู่ที่ ๑ (สาย
บ้านนายสุพจน์ ธุสาวัน 
– สระหนองค้า) ตา้บล
ส้าโรง อ้าเภอส้าโรง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ขนาดท่อ Dai.0.40 x 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาว ๖๑ เมตร ขยาย
ผิวจราจร คสล. ความกว้าง 
๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ บ้านส้าโรง 
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง             

๖. โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. (ถนนพระภิบาล
ด้านทิศเหนือถึงถนน
ดวงชนติย์) บา้นบูรพา 
หมู่ที่ ๙ 

ขนาดท่อ Dai.0.๖0 x 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาว ๑๐๐ เมตร 
ขยายผิวจราจร คสล. 
ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๘๒,๐๐๐ บ้านบูรพา 
หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง       
 

 
 

      

๗. โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านแคน หมู่ที่ ๘ 
(สายบ้านนายเหลง 
อรรคธรรม) พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังความ
กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร 
จ้านวน ๒๖ เมตร + บ่อพัก 
คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จ้านวน ๑ บ่อ 

๓๔๐,๐๐๐ บ้านแคน 
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง             

 



~ ๙ ~ 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘. โครงการปรับปรุงระดับ
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
(แยกหน้าบา้นนายธีร
เวช) 

กว้างเฉลี่ย ๕ – ๖ เมตร  
ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๑๒๗,๐๐๐ บ้านโนน
สวน หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสา้โรง หมู่ 1 
(สายบ้านนางทองมา ค้า
ภานิล - บ้านนายประ
สิทธ์ เจริญทัศน์) ต.
ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 452 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม.  

255,000 บ้านส้าโรง 
หมู่ 1 

กองช่าง             

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสวน หมู่ที่ 
3 (สายข้างโรงเรียนบา้น
ส้าโรง ถึง ถนนสายบา้น
แคน – บ้านหว้าน ) ต.
ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

500,000 บ้านโนน
สวน หมู่ 3 

กองช่าง             

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสวน หมู่ที่ 
3 (จากบ้านโนนสวน ไป
ทางสรา้งโหงน่) ต.สา้โรง 
อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

677,000 บ้านโนน
สวน หมู่ 3 

กองช่าง             

 



~ ๑๐ ~ 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสวน หมู่ที่ 
3 (สายบ้านแคน – บา้น
หว้าน ช่วงบา้นนายคา้ 
ถึงสถานีตา้รวจภูธร
ส้าโรง) ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 6 ม. ยาว 147 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 882 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 

498,000 บ้านโนน
สวน หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง             

13. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
7 (สายข้างประปามูบ่้าน
โนนยาง) ต.ส้าโรง  
อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 

500,000 บ้านโนนยาง 
หมู่ 7 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
7 (แยกถนนทางหลวง 
อบ 2003 บ้านโนนยาง 
หมู่ 7 ถึงเขตบ้านบูรพา 
หมู่ 9) ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 

500,000 บ้านโนนยาง 
หมู่ 7 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสา้โรง หมู่ที่ 1 
(สายข้างตลาดสระหนอง
ค้าฝั่งทิศตะวันตก)  
ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 

500,000 บ้านโนนยาง 
หมู่ 7 

กองช่าง             



~ ๑๑ ~ 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 (แยกถนนทาง
หลวง อบ.2052 ถึงนา
นายประยูร ทาระศรี)  
ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง  

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. 

500,000 บ้านโนนยาง 
หมู่ 7 

กองช่าง             

17 โครงการถมดินเลียบ 
ล้าห้วยผบั บา้นหว้าน  
หมู่ที่ 2 ต.ส้าโรง อ.
ส้าโรง จ.อุบลฯ 

กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 
ลึก 2 ม. ปริมาณดินถม 
224 ลบ.ม. 

26,000 บ้านหวา้น
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านแคน – บา้นหว้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านส้าโรง – 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวน  

กว้าง 6 ม. ยาว 611 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื นที่ไมน่้อยกว่า 3,666 
ตร.ม. 

2,186,000 บ้านส้าโรง 
หมู่ 1 , บ้าน
โนนสวน  
หมู่ 3 

กองช่าง             

รวม  18  โครงการ 11,618,000               
 
หมายเหตุ ล้าดับที่ 9 – 17  ด้าเนนิการโดยงบบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื นทีป่ระสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
                ล้าดับที่ 18 ด้าเนนิการโดยงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหลี่อม (BOX CULVERT) 
เลียบล้าห้วยผับ บ้าน
ส้าโรง หมู่ที่ 1 ต.สา้โรง  
อ.ส้าโรง จ.อุบลฯ 

ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 
จ้านวน 2 ช่อง ยาว 8 ม. 

424,000 บ้านส้าโรง 
หมู่ 1 

กองช่าง             

2. ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหลี่อม (BOX CULVERT) 
เลียบล้าห้วยผับ บ้าน
หว้าน  
หมู่ที่ 2 ต.ส้าโรง  
อ.ส้าโรง จ.อุบลฯ 

ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 
จ้านวน 2 ช่อง ยาว 6 ม. 

368,000 บ้านหวา้น 
หมู่ 2 

กองช่าง             

3. ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหลี่อม (BOX CULVERT) 
เลียบล้าห้วยผับแลง้ บา้น
หนองสองห้อง หมู่ที่ 4 ต.
ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลฯ 

ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 
จ้านวน 2 ช่อง ยาว 4 ม. 

235,000 บ้านหนอง
สองห้อง 
หมู่ 4 

กองช่าง             

รวม 3 โครงการ 1,027,000               
 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1 – 3  ด้าเนินการโดยงบบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ประสบภัยพบิัติ (อุทกภัย) 



~ ๑๓ ~ 
 

 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

50,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการสารสัมพนัธ์วนั
วิชาการประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

เพื่อให้เด็กได้เห็น
ความส้าคัญของการ
เรียนรู ้

๒0,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการอบรมความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ความรู้
ภาษาอังกฤษกับเด็กใน
พื นที่เทศบาลตา้บลส้าโรง 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

๔. โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 

๗๒๖,๖๒๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองเทา 
เทศบาลตา้บลส้าโรง  
อ.ส้าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อมีสื่อสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,700 ศพด. 
หนองเทา  

กอง
การศึกษา 

            

รวม  5  โครงการ ๘๕๗,๓๒๐               

 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 5 ด้าเนนิการโดยงบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทาง
ศาสนา งานประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานพิธีทางศาสนา งาน
ประเพณีและวฒันธรรม
ท้องถิ่นต่างๆ 

๕๐,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมส้าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต้าบล
ส้าโรง 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน 

๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ภายในเขต
เทศบาล

ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด
ต้าบลส้าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก้าลังกาย 

1๐0,000 สนามอ้าเภอ
ส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต้าบล
ส้าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก้าลังกาย 

๒0,000 สนาม สภ.
ส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม  ๔  โครงการ ๑๙๐,๐๐๐               
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
3.1 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผูป้่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปน็อยู่ของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ น 

90,000 เทศบาล
ต้าบล
ส้าโรง 

ส้านักปลัด             

2. โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปน็อยู่ของผู้
พิการให้ดีขึ น 

2,448,000 เทศบาล
ต้าบล
ส้าโรง 

ส้านักปลัด             

3. โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เสริมและมีงานท้า 

8,317,200 เทศบาล
ต้าบล
ส้าโรง 

ส้านักปลัด             

รวม  ๓  โครงการ ๑๐,๘๕๕,๒๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการวันผูสู้งอาย ุ เพื่อให้ความส้าคัญต่อ
ผู้สูงอาย ุ

๘๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เสริมและมีงานท้า 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๓. โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
สตรีในเขตต้าบลส้าโรง 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

รวม  ๓  โครงการ ๑๔๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๖๔๘,000 ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๒. โครงการขับเคลื่อนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้าตาม
พระปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ 

40,000 ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๓. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน 

๑๒0,000 พื นที่
เทศบาล

ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๔. โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 

๓๐,๐๐๐ ภายในพื นที่
เขตเทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             



~ ๑๘ ~ 
 

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราช
นาร ี

เพื่อส้ารวจจ้านวนสนุัขและ
แมวทั งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

๑๔,๐๐๐ ภายในพื นที่
เขตเทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

รวม  ๕  โครงการ ๘๕๒,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 
4.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสนบัสนนุศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง อ.สา้โรง จ.
อุบลฯ) ปงีบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔   

เพื่อให้มีสถานที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่
สะดวกทันสมัย 

๓๐,000 อ้าเภอ
ส้าโรง 

ส้านักปลัด     

        

๒. โครงการจัดท้าแผนพฒันา 
การติดตามประเมนิผล
แผนพัฒนา และการ
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาลตา้บลส้าโรง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๓. โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลพนักงานจา้ง
เทศบาลและผู้แทนภาค
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม 

๕๐๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             



~ ๒๐ ~ 
 

 
4.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั งผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๖๐๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

รวม  ๔  โครงการ ๑,๑๖๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 
5.ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑0,000 จุดตรวจ
บ้านแคนหมู่

ที่ 8 

ส้านักปลัด    
 

         

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

๑0,000 จุดตรวจ
บ้านแคนหมู่

ที่ 8 

ส้านักปลัด             

๓. โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากอัคคีภัย 

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๔. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจา้
เทศบาลตา้บลส้าโรง 

เพื่อให้ อปพร.สามารถใช้
อุปกรณ์ต่างๆในการระงบั
เหตุสาธารณภัยได้อยา่งถูก 

๑๗๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๕. โครงการปลูกฝังวินัย
จราจร เมาไม่ขับ ขับไม่
โทร 

เพื่ออบรมให้ความรู้ เมาไม่
ขับ ขับไม่โทร 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

รวม  ๕ โครงการ ๒๔๐,๐๐๐               

 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

 
5.ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

จ านวน  ๑  โครงการ ๓๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

 
6.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนนุบริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าตา้บลสา้โรง 

เพื่อพัฒนาเปน็ศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรแบบครบ
วงจร 

๒0,000 ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
 

            

๒. โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด้า 

10,000 ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
 

            

๓. โครงการคลองสวย น า้ใส 
คนไทยมสีุข 
ปีงบประมาณ 256๔ 

เพื่อให้คลองธรรมชาติ
สะอาดและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

๑๐,๐๐๐ ภายในเขต
พื นที่

เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
 

            

รวม  ๓  โครงการ ๔๐,๐๐๐               
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลส าโรง 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร บ้านผับ
แล้ง หมู่ที่ ๖ (ผับแล้ง – 
โนนชาต)ิ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อการเกษตร 

๘๐๐,๐๐๐ บ้านผับแล้ง 
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
สาขาอ้าเภอ
วารินชา้ราบ 

            

รวม  ๑  โครงการ ๘๐๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



~ ๒๕ ~ 
 

 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เงินอุดหนุนสา้หรับ
สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน จ้านวน ๕ 
แห่ง 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน 

๑,๗๐๐,๐๐๐ โรงเรียน
บ้านส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม  ๑  โครงการ ๑,๗๐๐,๐๐๐               
 
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ส้าหรับการด้าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด้าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้านๆ
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – 
๑๒ 

ส้านักปลัด             

รวม  ๑  โครงการ ๒๔๐,๐๐๐               
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ที่หน่วยงานอ่ืน ด าเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลต าบลส าโรง  

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นผับแล้ง หมู่ที่ 6 
ต.ส้าโรง – บ้านโนนชาติ 
หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม  
อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธาน ี
 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,00
๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ 
พื นที่ไมน่้อยกว่า 5,000 
ตร.ม. 

3,099,๐๐๐ บ้านผับแล้ง 
หมู่ที่ 6 

อบจ.อุบล 
ราชธาน ี

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 

 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

บัญชีครุภัณฑ ์
เทศบาลต าบลส าโรง 

  

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมา

ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ขาวด้า 
(๑๘หน้า/นาที) 

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า (๑๘หน้า/นาที)   
จ้านวน ๒ เครื่อง 

๕,๒๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผลแบบ
ที่ ๑  (จอภาพแสดง
ขนาดไมน่้อยกว่า ๑๙ 
นิ ว) 

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผลแบบที่ 
๑  (จอภาพแสดงขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ ว) 

๒๒,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๓. เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 
๘๐๐ VA 

จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA 

๒,๕๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

๔. เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 
๘๐๐ VA 

จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA 

๒,๕๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองคลัง             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒/๑ 



~ ๒๘ ~ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
บัญชีครุภัณฑ ์

เทศบาลต าบลส าโรง 
  

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมา

ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส้าหรับประมวลผลแบบ
ที่ ๑  (จอภาพแสดง
ขนาดไมน่้อยกว่า ๑๙ 
นิ ว) 

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผลแบบที่ 
๑  (จอภาพแสดงขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ ว) 
 
 

๒๒,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

๖. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด้า 
(๑๘หน้า/นาที) 

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า (๑๘หน้า/นาที)   
จ้านวน ๑ เครื่อง 

๒,๖๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองช่าง             

๗. เครื่องพิมพ์ 
(Multifunction) แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 
(Multifunction) แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ้านวน ๑ เครื่อง 

๗,๕๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองช่าง             

 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
บัญชีครุภัณฑ ์

เทศบาลต าบลส าโรง 
  

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมา

ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
8. เครื่องตัดหญ้า จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า 

จ้านวน ๒ เครื่อง 
๑๙,๐๐๐ เทศบาล

ต้าบลส้าโรง 
กองช่าง             

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
9. จัดซื อตู้เหล็กบานเปิดทบึ จัดซื อตู้เหล็กบานเปิดทบึ 

จัดเก็บ ๔ ชั น บานเปิดทึบ 
๒ ประตู มือจับ พร้อม
กุญแจล็อค แผ่นชั นวาง
เสริมกระดูกเหล็ก ปรับ
ระดับได้ ๓ แผน่ 

๘,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด             

10. จัดซื อตู้เก็บเอกสารบาน
ผับ ๒ บาน แบบทบึ 

จัดซื อตู้เก็บเอกสารบานผบั 
๒ บาน แบบทบึ จา้นวน ๒ 
หลัง 

๑๒,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองคลัง             

11. จัดซื อแท่นกล่าวรายงาน จัดซื อแท่นกล่าวรายงาน 
จ้านวน ๒ ตัว 

๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กอง
การศึกษา 

            

12. ตู้เหล็กแบบสองบาน
เลื่อน 

จัดซื อตู้เหล็กแบบสองบาน
เลื่อน จ้านวน ๑ หลัง 

๕,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
(งาน

สาธารณสุข) 

            

 



~ ๓๐ ~ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
บัญชีครุภัณฑ ์

เทศบาลต าบลส าโรง 
  

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
13. โต๊ะทา้งานเหล็ก ๓.๕ ฟุต 

พร้อมเก้าอี ท้างาน 
จัดซื อโต๊ะท้างานเหล็ก 
๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี 
ท้างาน จา้นวน ๑ ชุด 

๗,๖๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
(งาน

สาธารณสุข) 

            

14. โทรศัพท์มือถือ จัดซื อโทรศัพท์มือถือแบบ 
สมาร์ทโฟน สา้หรับศูนย์
ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน 
๑๖๖๙  

๕,๐๐๐ เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

ส้านักปลัด 
(งาน

สาธารณสุข) 

            

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
15. เครื่องสูบน ้าแบบจม 

ขนาด ๑.๕ แรงม้า (HP) 
จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบจม 
ขนาด ๑.๕ แรงม้า (HP) 
จ้านวน ๙ เครื่อง 

135,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองช่าง             

16. เครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง 
ขนาด ๓ แรงม้า (HP) 

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบ
หอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน 
ขนาด ๓ แรงม้า (HP) 
จ้านวน ๙ เครื่อง 

117,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองช่าง             

 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
บัญชีครุภัณฑ ์

เทศบาลต าบลส าโรง 
  

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

17. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า้กว่า 
6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่้า
กว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า้กว่า 
6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่้ากว่า 
170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย 

2,400,000 เทศบาล
ต้าบลส้าโรง 

กองช่าง             

จ านวน  ๑7  โครงการ 2,802,900               
 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 17  ด้าเนนิการโดยงบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
 



แผนภูมิแสดงสัดสว่นงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

รวมงบประมาณ  ๑๐,๒๗๐,๐๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมงบประมาณ  ๒,๗๔๗,๓๒๐ บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสุข       
รวมงบประมาณ  ๑๒,๐๖๐,๒๐๐  บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมงบประมาณ  ๑,๑๖๐,๐๐๐  บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย  

รวมงบประมาณ   ๒๗๐,๐๐๐  บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ    รวมงบประมาณ 2,802,900 บาท 
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