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   กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของเทศบาลต าบลส าโรง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลส าโรง ได้น าข้อเสนอความต้องการพัฒนาจากการประชุมประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ด้วยการ          
จัดล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง ได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
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                                            ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
ความเป็นมา 
 เมื่อประมาณ 450 ปีมาแล้ว ได้มีคนไทยครอบครัวหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากหนองบัวล าภูจังหวัดอุดรธานี มา
ปลูกกระท่อมที่ดอนส าโรง ซึ่งดอนนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่วัดรอบต้นได้ 9 เมตร ต้นนี้มีชื่อว่า “ต้นส าโรง” ต่อมาอีก 4-5 
ปี  มีราษฎรอพยพมาจากริมฝั่งโขงนครเวียงจันทร์  บ้านแก้งเม็ก  เหล่าแฝก เหล่าคา ดอนเรือ และบ้านยางชุมน้อย  
จังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งบ้านเรือนท านา  ท าไร่ อยู่ระหว่างห้วยผับใหญ่กับห้วยผับแล้งเพราะเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์
โดยได้ปลูกบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ดอนส าโรง   ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านส าโรง และมีคนอพยพมาอยู่มาก
ขึ้นก็ได้ตั้งนายบัวคาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงบัวคา” ขึ้นเป็นหัวหน้าปกครองบ้านส าโรง เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2025  และต่อมาเป็นบ้านที่ตั้งต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานีอ าเภอส าโรงเดิม คือต าบลส าโรง 
ต าบลหนองไฮ ต าบลโนนกาเล็น ต าบลค้อน้อย ต าบลโคกสว่าง ต าบลโนนกลาง ต าบลโคกก่อง ต าบลขามป้อม และ
ต าบลบอน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอวารินช าราบ ต่อมาเพ่ือสะดวกในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ขอแยก
ออกมาตั้งเป็นกิ่งอ าเภอส าโรง เมื่อปี พ.ศ.2528 และได้ยกฐานะเป็นอ าเภอส าโรงเมื่อปี พ.ศ.2535 
 ที่มาของชื่ออ าเภอ : ค าว่า "ส าโรง" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเหม็ด ใช้เมล็ดในของผลท าน้ ามันเรียกว่ า 
"น้ ามันปลูกไม้" ใช้ประโยชน์เป็นชื่อมันชนิดหนึ่งเหมือน "มันส าปะหลัง" (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)   

เทศบาลต าบลส าโรงเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ท าการเทศบาลต าบลส าโรง  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านบูรพา  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลต าบลส าโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านบูรพา  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอส าโรง ระยะทางห่างจากอ าเภอส าโรง ประมาณ 500 เมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  
38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ และมีแนวเขตติดต่อกับต าบลอื่น ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง 
  ทิศใต้    ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
       และองค์การบริหารส่วนต าบลบอน 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของของเทศบาลต าบลส าโรง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ราบสูงโคราช สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลงมาทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศใต้มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มี
ล าห้วยผับ เป็นล าน้ าหลักของต าบลส าโรง 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู   

ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 
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ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
สภาพภูมิอากาศท่ัวไปค่อนข้างแห้งแล้ง มีฤดูหนาว และฤดูฝนช่วงสั้นๆ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 18 

– 40 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 800 – 1,500 มิลลิเมตร/ปี  
1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีศักยภาพในการอุ้มน้ าต่ า 
 นาดอน 

อยู่ตามโคกเป็นเนินท าได้แต่ข้าว มักประสบปัญหาปลูกข้าวตาย ดินไม่มีน้ า ดินแห้ง ต้นหญ้าจะข้ึนสูงกว่าต้น
ข้าว ในเขต ต.ส าโรงนาดอนมากกว่านาลุ่ม 

นาทาม 
อยู่ใกล้ล าห้วย มีน้ าใช้ตลอดปีสูบน้ าได้ ปลูกพืชพักอย่างอ่ืนได้อีกหลายอย่าง 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ ล าห้วยผับ  ล าห้วยแฝก  และล าห้วยผับแล้ง 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด   12   หมู่บ้าน 
2.2 การเลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) สภาเทศบาลประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน  แบ่งเป็น 2 เขต 
ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 7 , 9 , 12 
 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11 
 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
 จ านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 2562 (ณ เดือน กรกฎาคม 2562)  ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ต าบลส าโรง มีประชากรรวม 7,624  คน แยกเป็น ชาย 3,643  คน หญิง 3,643 คน จ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด  1,980  ครัวเรือน 
                      

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวน 
ครัวเรือน 

จ้านวนประชากร ชื่อผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านส าโรง 178 296 305 601 นายไชวัฒน์  ไชยปัน 
2 บ้านหว้าน 169 333 353 686 นายสุพรรณ  จูมสีมา 
3 บ้านโนนสวน 166 353 355 708 นายประสาท  ทุมมานาม 
4 บ้านหนองสองห้อง 163 289 316 605 นายร้อย  สิมาทอง 
5 บ้านหนองเทา 275 560 612 1,172 นายสมควร  วันโมลา 
6 บ้านผับแล้ง 125 251 252 503 นายประเสริฐ  แก้วค าชาติ 
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7 บ้านโนนยาง 100 220 225 445 นายเสริฐ  หนองเหล็ก 
8 บ้านแคน 279 262 252 514 นายทองใส  วันแก้ว 
9 บ้านบูรพา 229 297 276 573 นายสุริยันต์  คุลธิ 

10 บ้านแกเจริญ 68 124 136 260 นายนิยม  บุญสุข 
11 บ้านนาเจริญ 108 190 219 409 นายทองจันทร์  นาค ามูล 
12 บ้านโนนสวรรค์ 118 209 202 409 นายประชัน  คุ้มหินลาด 

 ทะเบียนบ้านกลาง 2 240 189 429  
รวม 1,980 3,624 3,643 7,225 

 

ตารางท่ี ๑  จ้านวนประชากรต้าบลส้าโรง  จ้าแนกตามช่วงอายุ 
อายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า ๑ ปี ๔๒ ๔๐ ๘๒ 
๑ – ๕ ป ี ๑๖๕ ๑๘๗ ๓๕๒ 

๖ – ๑๐ ป ี ๑๙๗ ๒๐๓ ๔๐๐ 
๑๑ – ๑๕ ป ี ๒๒๐ ๑๙๖ ๔๑๖ 
๑๖ – ๒๐ ป ี ๒๔๙ ๒๒๕ ๔๗๔ 
๒๑ – ๒๕ ป ี ๒๙๒ ๒๘๐ ๕๘๐ 
๒๖ – ๓๐ ป ี ๒๓๕ ๒๖๔ ๔๙๙ 
๓๑ – ๓๕ ป ี ๒๒๖ ๒๕๐ ๔๗๖ 
๓๖ – ๔๐ ป ี ๓๑๐ ๒๖๓ ๕๗๓ 
๔๑ – ๔๕ ป ี ๓๒๓ ๓๓๕ ๖๕๘ 
๔๖ – ๕๐ ป ี ๓๖๖ ๓๒๙ ๖๙๕ 
๕๑ – ๕๕ ป ี ๓๒๘ ๒๘๗ ๖๑๕ 
๕๖ – ๖๐ ป ี ๑๘๔ ๒๑๕ ๔๐๙ 
๖๑ – ๖๕ ป ี ๑๕๙ ๑๘๙ ๓๔๘ 
๖๖ – ๗๐ ป ี ๑๓๑ ๑๖๓ ๒๙๔ 
๗๑ – ๗๕ ป ี ๗๓ ๘๕ ๑๕๘ 
๗๖ – ๘๐ ป ี ๖๒ ๙๐ ๑๕๒ 
๘๑ – ๘๕ ป ี ๓๒ ๔๔ ๗๖ 
๘๖ – ๙๐ ป ี ๙ ๒๘ ๓๗ 
๙๑ – ๙๕ ป ี ๕ ๑๑ ๑๖ 

๙๖ – ๑๐๐ ป ี ๕ ๐ ๕ 
รวม ๓,๖๒๓ ๓,๖๙๒ ๗,๓๑๕ 
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ภาพที่  ๒  แผนภูมิพีระมิดประชากรต้าบลส้าโรง 

 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลส าโรง  มีโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

1.โรงเรียนบ้านส าโรงคุรุประชาสามัคคี (สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ) 
ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)            

2.โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ (สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
เปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 

3.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 
เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา 

4.โรงเรียนบ้านหนองเทา (สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิด
สอนตั้งแตร่ะดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)   

5.โรงเรียนผับแล้ง (สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ปกติ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิด สอน 
ระดับชั้นประถมศึกษา  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบลส้าโรง 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านบูรพา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านบูรพา มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน มีครู 
จ านวน  5  คน 
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2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาเจริญ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6 บ้านผับแล้ง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 16  คน              มี
ครู จ านวน 2 คน 

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองเทา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  คน 
32 มีครู จ านวน 3 คน 
ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตเทศบาลต้าบลส้าโรง 

ที ่ โรงเรียน 
จ้านวน
บุคลากร 

จ้านวนนักเรียน  (คน) 
อนุบาล/
เด็กก่อน 
วัยเรียน 

ป.1/
ม 

ป.2/
ม 

ป.3/
ม 

ป.4/
ม 

ป.5/
ม 

ป.6/
ม 

รวม 

1 โรงเรียนบ้านส าโรงคุรุประชาสามัคคี 30 31 23 23 20 20 21 24 192 
2 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 16 9 7 7 6 9 9 7 70 
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 17 5 11 12 2 9 11 68 
4 โรงเรียนบ้านหนองเทา 15 20 8 13 11 16 8 14 105 
5 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 6 14 12 11 3 7 6 10 69 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา 5 56 - - - - - - 61 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา 2 16 - - - - - - 18 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ 3 32 - - - - - - 35 

รวม 78 195 55 65 52 54 53 66 618 
ข้อมูล ณ วันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาล   จ านวน 1  แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุข  จ านวน 1  แห่ง 

         อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ  100% 

 ล้าดับ
ที ่

ชื่อสถานีอนามัย ต้ังอยู่หมู่ที ่

อัตราก้าลัง 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจ้าง 
ประจ้า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

1 โรงพยาบาลส าโรง  62 หมู่ 8 บ.แคน  
ต.ส าโรง  อ.ส าโรง  
จ.อุบลราชธาน ี

70 4 56 9 22 161 

2. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 

หมู่ 9 บ.บูรพา  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลฯ 

5 - 6 - 2 13 

รวม 75 4 62 9 24 174 
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จ้านวนบุคลากรสาธารณสุข จ้าแนกตามสาขาวิชาชีพ 

 ล้าดับ
ที ่

สาขาวิชาชีพ 
อัตราก้าลัง สัดส่วน/ประชากร 

ของอ้าเภอส้าโรง โรงพยาบาล ส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอ 

รวม (คน) 

1   แพทย ์ 6 0 6   1 :   9,023 
2.   ทันตแพทย์ 4 0 4   1 :  13,534 
3.   เภสัชกร 4 0 4   1 :  13,534 
4.   พยาบาลวิชาชีพ 42 10 52   1 :   1,041 

สาเหตุการตาย 
แสดงจ าแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2561 

1. มะเร็งเซลล์ตับ 
2. หัวใจล้มเหลว 
3. การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 
4. หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 
5. เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
6. โรคสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 
7. ไตวายเฉียบพลัน 
8. มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 
9. ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 
10. วัยชรา 

สาเหตุการป่วย 
  สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับ 

แสดงอันดับ จ าแนกตามสาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2561 
1. ปอดบวม 
2. เบาหวาน 
3. การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ 
4. โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอ่ืน 
5. ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรม 
6. โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
7. โรคหืด 
8. โรคล าไส้อักเสบอ่ืน ๆ 
9. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 
10. ไข้หวัดใหญ่                                                                                                                                                                   

4.3 อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดตรวจประจ าต าบล                      จ านวน     1         แห่ง 
         อปพร.                                            จ านวน     53      คน 
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4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลส าโรง ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน 894 ราย จ านวน 12 เดือน  จ านวน 7140000 บาท โดยแบ่งเป็น 

ช่วงอายุ 60-69 ปี รายๆละ 600 บาท ต่อเดือน จ านวน 487 คน  
ช่วงอายุ 70-79 ปี รายๆละ 700 บาท ต่อเดือน จ านวน 268 คน  
ช่วงอายุ 80-89 ปี รายๆละ 800 บาท ต่อเดือน จ านวน 119 คน  

 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลส าโรง ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ จ านวน 225 รายๆละ 800 บาท จ านวน 12 เดือน จ านวน 2,160,000 บาท  
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลส าโรง ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  10 รายๆละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน จ านวน 60,000 บาท 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคม 
การคมนาคมและการขนส่ง  ใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข  2178 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักอีกนึ่ง

สายที่ใช้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ และทางสู่ทางหลวงเชื่อมระหว่าง , ถนนทางหลวงชนบท, นอกจากที่กล่าว
มาแล้ว ยังมีสายย่อยๆ ในพ้ืนที่อีกหลายสาย 

การเดินทางเข้าสู่ตัวอ าเภอ จากตัวจังหวัดอุบลราชธานีใช้เส้นทางถนนสายอุบลราชธานี - วารินช าราบ - 
กันทรลักษณ์ ระยะทางประมาณ 28 กม. จุดสังเกตุเมื่อถึงบ้านแคน หมู่ที่ 8 ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 2 กม.                    ก็จะ
เข้ามาถึงที่ว่าการ อ าเภอส าโรง 
5.2 การไฟฟ้า 

1.หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง     จ านวน        12       หมู่บ้าน 
2.ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จ านวน        1,898     ครัวเรือน 
5.3  การประปา  

 ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  10  ชุมชน 
 ครัวเรือนที่มีการใช้น้ าประปา  จ านวน  948 ครัวเรือน 
 ครัวเรือนที่ไม่มีการใช้ประปาหมู่บ้าน จ านวน  1,014 ครัวเรือน  

5.4 โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน        - แห่ง 
5.5  ไปรษณีย์  
ไปรษณีย์บ้านส าโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านแคน ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการกับ 

ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ประชากรในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ปลูกพืชผัก ยางพารา นอกจากนั้น            

ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม  
พืชเศรษฐกิจ  

 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เรียงล าดับพื้นท่ีการผลิตมากไปหาน้อยคือ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง        
 1. ข้าว                    33,742     ไร่ 
          2. พริก                     2,080     ไร่ 
      3. ไม้ผล                     691      ไร่ 
         4. ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ        236      ไร่ 
         5. ปลูกพืชผัก            790       ไร่ 
         6. พืชที่ท าการเกษตรอ่ืนๆ   26,498   ไร่ 
6.2 การปศุสัตว ์

สัตว์เศรษฐกิจของต าบลส าโรง  คือ  โค กระบือ  หมู่  เป็ดเทศ   ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 
 

6.3 การบริการ 
หน่วยธุรกิจ/หน่วยบริการ ในเขตพื้นที่ 

ล้าดับที่ ชื่อธุรกิจ จ้านวน   (แห่ง) 
1 ธนาคาร 2 
2 รีสอร์ท 1 
3 ปั๊มน้ ามันและก๊าซ - 
4 ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่ 4 
5 ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก 19 
6 โรงสีขนาดเล็ก 19 
7 ร้านค้า 58 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ร้อยละ 99 นับถือพุทธศาสนา นอกจากนั้นนับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น คริส อิสลาม  

ตาราง แสดงข้อมูลวัด/ส้านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ในต้าบล 
 

ล้าดับ ชื่อวัด/ส้านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ ที่ตั้ง 
สถานภาพ

พื้นที่ 
1 วัดบ้านส าโรง หมู่ 1 บ้านส าโรง  โฉนดที่ดิน 
2 วัดบ้านหว้าน หมู่ 2 บ้านหว้าน  โฉนดที่ดิน 
3 วัดบ้านโนนสวน หมู่ 3 บ้านโนนสวน โฉนดที่ดิน 
4 วัดบ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 บ้านหนองสองห้อง โฉนดที่ดิน 
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5 วัดบ้านหนองเทา หมู่ 5 บ้านหนองเทา โฉนดที่ดิน 
6 วัดบ้านผับแล้ง หมู่ 6 บ้านผับแล้ง โฉนดที่ดิน 
7 ส านักสงฆ์บ้านโนนยาง หมู่ 7 บ้านโนนยาง โฉนดที่ดิน 
8 วัดบ้านแคน หมู 8 บ้านแคน โฉนดที่ดิน 

8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
ฮีตสิบสองมาจากค า ๒ ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากค าว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจน

กลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง ๑๒ เดือน ในหนึ่งปี    ฮีตสิบ
สอง จึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปี 
ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้ออกมาร่วม
กิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน ของคนในท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเพณี         
ภาคอ่ืนๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิดกัน)  ประเพณีอีสาน ได้รับ
อิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นได้ ว่าประเพณีของชาวอีสาน และ       
ชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจ า เยี่ยงญาติพ่ีน้อง
ท าให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย ฮีตสิบสองได้แก่ 
 เดือนอ้าย (เดือนเจียง) - บุญข้าวกรรม   เดือนยี่ - บุญคูณลาน 
 เดือนสาม - บุญข้าวจี่    เดือนสี่ - บุญเผวส 

เดือนห้า - บุญสงกรานต์     เดือนหก – บุญบั้งไฟ  
 เดือนเจ็ด - บุญซ าฮะ     เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา 
 เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน    เดือนสิบ - บุญข้าวสาก 
 เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา    เดือนสิบสอง - บุญกฐิน 
 คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม ๑๔ อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันของผู้ปกครองกับ ผู้
ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง คลองสิบสี่มีหลายแบบหลาย
ประเภท พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
 คองสิบสี่แบบที่ ๑ - กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มี่หน้าที่ปกครองบ้านเมือง  
 คองสิบสี่แบบที่ ๒ - กล่าวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกคลองบ้านเมือง และข้อที่
ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข 
 คองสิบสี่แบบที่ ๓ - กล่าวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ และเน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีต
ประเพณี และข้อที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน 
 คองสิบสี่แบบที่ ๔ - กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านคลองเมือง คือการด าเนินการปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้
บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 
 คองสิบสี่ส าหรับพระสงฆ์  
 คองสิบสี่ส าหรับนักปกครอง  
 คองสิบสี่ส าหรับประชาชน  
 ประเพณีที่โดดเด่นในต าบลส าโรง ได้แก่ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งทางเทศบาลต าบลส าโรงได้จัดขึ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชนด้วย 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผ้าพ้ืนเมือง สมัยก่อน ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ท าการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เมื่อน ามาทอเป็นผ้าไหมาจะได้เนื้อผ้าที่
เป็นธรรมชาติ เพราะไม่มีสารเคมี สมัยก่อนสันนิษฐานว่ามีชาวลาวได้อาศัยอยู่รวมกันกับชาวไทยในพ้ืนที่นี้ ซึ่งชาว
ลาวมีความช านาญในการมัดหมี่ ทอผ้า และถ้าหญิงใดจะออกเรือนจะต้องทอผ้าไหมเองเพ่ือเป็นของไหว้พ่อ แม่ ฝ่าย
ชายต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2530 ได้มีหน่วยงานเกษตรอ าเภอเข้ามาสนับสนุนในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงตัวไหม และสนับสนุนการปลูกหม่อน ให้กับชาวบ้านที่สนใจ เกษตรต าบลได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม 
มีสมาชิกครั้งแรก จ านวน 25 ครัวเรือน รวมกันปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพ่ือผลิตเป็นผ้าไหม น ามาใช้เอง และจ าหน่าย
ในชุมชน ต่อมากลุ่มทอผ้าได้พัฒนาฝีมือในการทอผ้าไหม ท าให้สามารถจ าหน่ายได้มากข้ึน ซึ่งเหมาะแก่การเป็นของ
ฝาก ของที่ระลึกปัจจุบัน ชาวบ้านส าโรงไม่สามารถเลี้ยงไหมได้เพราะมีสารเคมีปะปนกับต้นหม่อน ซึ่งจะน าไปเลี้ยง
ตัวไหมไม่ได้ จ าเป็นจึงต้องซื้อเส้นไหมจากท่ีอ่ืนมาทอ เช่นซื้อจากจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น และเส้นไหมจาก
โรงงาน มีหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เข้าสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเส้นไหม และ
หน่วยทหารได้สนับสนุนเส้นไหม จึงท าให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  
 อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 สีสันสวยงามไม่ฉูดฉาด ทอลวดลายได้ตามท่ีลูกค้าสั่งซื้อ สีไม่ตก  เวลาสวมใสไม่ร้อน 

กระบวนการผลิต 
วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
1.เส้นไหม 2.สีเคมีย้อมไหม 
ขั้นตอนการผลิต 
1. น าเส้นไหมมาย้อมสี 
2. น าเส้นไหมท่ีย้อมสีแล้วมากวักใส่อัก แล้วค้นใส่หลักเฝือให้ความยาวตามต้องการ  
3. สืบใส่ฟืมทางยืน 
4. ปั่นใส่หลอด แล้วน ามาทอตามลวดลาย 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 
เทคนิคในการทอผ้าไหม อาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนมีความถนัดต่างกัน น า

ความสามารถแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประธานกลุ่ม คือ นางต่วน สมบัติหลาย ที่อยู่ 185 1 - ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 08-

3728-5450 
แหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
1. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านเลขท่ี 185 หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 

08-3728-5450 
2. ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอส าโรง 
3. งานประจ าปีของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานกาชาดประจ าปี ฯลฯ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ข้าวกล้อง ,ข้าวขาว,ข้าวเพื่อสุขภาพ อินทรีย์  โดย กลุ่ม เกษตรอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ เลขที่ 182 หมู่ที่ 12 
ถนน ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ผ้าไหมทอมือ โดย กลุ่มทอผ้าบ้านส าโรง เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ถนน ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี  
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 สาดเตย โดย กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านบูรพา เลขที่ 16 หมู่ที่ 9 ถนน - ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้้า 

 ล าน้ าสายส าคัญของต าบลคือ ล าห้วยผับ ซึ่งไหลผ่าน พ้ืนทีต่ าบลส าโรงหลายหมู่บ้าน มีการขุดลอกแล้วบาง
ช่วง มีการท าฝายคันดินกั้นเป็นระยะๆ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารส าคัญของ
ต าบลด้วย เพราะมีปลา และสัตว์น้ าจืดหลายชนิด ถึงแม้มีการท าฝายกั้นตลอดล าห้วยหลายแห่งในพ้ืนที่ แต่น้ าที่
ส ารองใช้ในหน้าแล้งกลับแห้งขอด เพราะบางพ้ืนที่มีการปลูกพืชที่ใช้น้ ามากในหน้าแล้งในบางปี อย่างข้าวนาปัง หรือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท าให้ปริมาณน้ าลดลงเร็วขึ้น  

8.2 ป่าไม้ 
 ต าบลส าโรง พื้นที่ป่าที่มีจะเป็นป่าชุมชน ใน หมู่ 2 , 5 , 6 , 9 เช่น ป่าช้า ดอนเจ้าปู่ พ้ืนที่ป่ารวมทั้งต าบล
ประมาณเกือบ 200 ไร่ ประเภทป่าเป็นป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest) หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง  ป่า
แพะ  ป่าโคก  ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  ตามพ้ืนป่ามักจะมีโจด  ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก  พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปน
ทราย หรือกรวด  ลูกรัง  ชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่ ชาด ตะแบก พะยอม  ติ้ว  แต้ว  มะค่าแต้  ประดู่  แดง 
มะขามป้อม มะกอก ผักหวาน  สมอไทย เลือดแสลงใจ  รกฟ้า  ฯลฯ 

9.การจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลต าบลส าโรง ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 1,898 ครัวเรือน  ประชากรรวม 
7,225 คน ข้อมูลปี 2562 การจัดเก็บรายได้ในส่วนของการบริหารจัดการขยะ ปี 2562 มีผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะ  
919  ราย อัตราการจัดเก็บ 10 บาท / ครัวเรือน หรือ 240 / ปี ปี 2560 จัดเก็บได้  125,830  บาท/ปี  หรือ 
เฉลี่ย 10,485.83 /เดือน ปี 2561 (ถึงเดือน กรกฎาคม 2561) จัดเก็บได้ 129,440 บาท/ปี หรือ เฉลี่ย 
12,944/เดือน ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลส าโรงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตกปีละเกือบ 9 
แสนบาท/ปี  หรือ  75,000 บาท/ เดือน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลส าโรง ได้ตราเทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือนเพ่ิมขึ้นเป็น 20 บาท        
ต่อเดือน  
 ส าหรับปัญหาในการให้บริการจัดเก็บที่ผ่านมานั้น มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางกล่าวคือ ยังขาดความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะในระดับครัวเรือนท าให้ยากในการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการก าจัดขยะ ซ่ึงยังไม่มี
มาตรฐาน โดยปัจจุบันใช้วิธีการขุดหลุมฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญให้กับผู้ที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียง ซึ่งในอนาคตเทศบาลต าบลส าโรง จะได้ด าเนินการสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักคัดแยกขยะ
มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บ ขนย้ายและก าจัดให้ได้มาตรฐานต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 

2.1.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพรียง” 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ค วามส าคัญ 
อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม  
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(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไป     สู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ( ๔ ) 
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความ
เจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา     มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม          รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง 
 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น   
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

2.1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการน้ าให้เพรียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของฐานรากเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
          ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาความร่วมมือและประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
      ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสนอภาคทางสังคม 
      ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
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3. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
     เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
  “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
 

ค านิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่   การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ระบบขนส่งมวลชน
ภายในจังหวัดหั้นสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักท้ังทางอากาศ 
ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในการชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การ
สาธารณสุข และในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสร้างความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ 
ยาเสพติด การแก้ปัญหา และการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารพัฒนา
ปรับปรุง และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ให้ครอบคลุมพื้นที่ 

ประตูสู่การค้า
การลงทุน 

  การส่งเสริมการค้าชายแดนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนใน๓มิภาค และเมืองที่มีการ
เจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออกและน าเข้า 
 ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเที่ยว 
หลายมิต ิ

 การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ   
เอกชนและชุมชน และสนับสนุนการขายาฐานตลอดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล   ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่ายในระดับสากลโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับ
ผู้บริโภคและการตลอดการ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 

วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูประโภคให้มีความทันสมัย รอบรับการขยายตัวจาก
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัยใน ทุกมิติ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว   
  4. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพ่ือสร้างรายได้และ
มูลค่าเพ่ิม 
  5. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
  6. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. การขยายตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ใน
ทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร GPP ของ
จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
  4. เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา,สุขภาพ,กีฬา,ท่องเที่ยว,การค้าการลงทุน,วัฒนธรรมฯลฯ) 
  5. เมืองแห่งการค้าขายชายแดน (Logistics) 
  6. เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
  7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
  8. เมืองแห่งศูนย์กลางการประชุม (MLCF City) 
  9. เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 

จังหวัดอุบลราชธานีได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ประเด็นการพัฒนาตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
      ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าการเกษตรสู่สากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสรา้งความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

2.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางท่ี  1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 แนวทางท่ี  2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี  3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 แนวทางท่ี  4 ขายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
 แนวทางท่ี  5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
 แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
 แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 แนวทางท่ี  5 ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางที่  1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
 แนวทางท่ี  2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
 แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบป้อมกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
 แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานของภาครัฐโดยประชาชน 
 แนวทางท่ี  5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนให้เข้มแข็ง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 แนวทางท่ี  2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี  3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
 แนวทางท่ี  4 สร้างเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 แนวทางท่ี  6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 แนวทางท่ี  2 พัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
 แนวทางท่ี  4 จัดให้มีระบบการจัดการพื้นที่สาธารณะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารการจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี  3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี  1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง 
2.2.1.วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลส าโรง  
  “ ต าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ าประเพณี คุณภาพชีวิตดี และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม” 
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION) 
  (๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน   เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  (๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  (๓)  สร้างเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  (๔)  พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของเทศบาลในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
  (๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
  (๖)  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี   เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (๗) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสนับสนุน การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ที่ดีในเทศบาล 
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2.2.2.ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนา 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2.3.เป้าประสงค์ 
๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวธรรมาภิบาล 
 ๕. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน 
2.2.4.ตัวช้ีวัด 

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน โดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 ๒. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้เข้ารับบริการ 
2.๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง  (เพ่ิมขึน้ปละ 1%) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
และสาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า สร้างเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความ
ยากจนลดลง (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวธรรมาภิบาล (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (เพ่ิมขึน้ปละ 1%) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิด
มลภาวะ และมีความยั่งยืน (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 

 
 
 
 



21 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

2.2.6.กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
๓) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร 
๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
๑) ส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การเกษตร กิจการพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
๓) ส่งเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) สรางระบบการบรหิารจัดการที่ดี    
2) พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง  
3) พัฒนาทกัษะและศักยภาพของบุคลากร  
4) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ   
      2) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
2) คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ 

2.2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลส าโรง มีความรับผิดชอบหลัก ในภารกิจที่เปนภาพรวมครอบคลุมทั้งต าบล ภารกิจที่เกิน

ศักยภาพไม่สามารถด าเนินการได้ จะประสาน สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบน เพ่ือการจัดบริการ
สาธารณะใหตรงตอความตองการของประชาชน อันจะน ามาซึ่งการใช จายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นท่ีอยางยั่งยืน โดยมีขอมลู เกี่ยวของที่ส าคัญ  

จากขอมูล การประชาคมที่ผ่านมา ประชาชนไดเสนอแนะปญหาความตองการพัฒนาถนนในการสัญจร     เป
นล าดับแรก ดังนั้นเทศบาลต าบลส าโรง จึงไดก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาโดยไดก าหนดนโยบายไวดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง 
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2.2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1) ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลส าโรง   - การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  - การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
– การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เป็นเมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  

 3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - การ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เปน็เมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 4) แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 
- 2565) (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - 
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค่าการลงทนุ และการ
ท่องเที่ยว  

- การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์การค่าการลงทนุ และการ
ท่องเที่ยว 

 5) แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) – การใช้โอกาสจากการพฒันาโครงข่าย
คมนาคม ขนสง่ที่เชื่อมโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกิจหลักภาคกลาง 
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ  ของภาค – บริหาร
จัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยัง่ยืน  

- การใช้โอกาสจากการพฒันาโครงข่ายคมนาคม ขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพืน้ที่ระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ  ของภาค – บริหารจัดการน้ําให้
เพียงพอต่อการพัฒนา เศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ         โลจิสติกส 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  โลจิสติกส์ 

7) ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี   - การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าโรง   - การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของท้องถิ่น 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวติ   

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เป็นเมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 

 4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

– การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม 
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 5) แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  

- 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   

- การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 

7) ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี    - การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าโรง   - การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น  - การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

- การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมือง อัจฉริยะ และ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  
– การสร้างความมั่นคงของชาติและ ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

4) แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
2 (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563)  

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส  และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564)  

 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)   

- การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
- การสร้างความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ าในสังคม  
– การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

7) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
- การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม  - 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล าโรง   - การบริหารจัดการทรัพยากรของเทศบาลต าบลส าโรง 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  - การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - การ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เปน็เมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ ประชาชน  

- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เป็นเมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 

4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

- 
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5) แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 

- 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   

- การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน    การทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล   ในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี    - ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพฒันา ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าโรง   - การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น  

- การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
- การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยให้เป็นเมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  
– การสร้างความมัน่คงของชาตแิละ ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

- การพัฒนาทรัพยากรมนษุย สร้างโอกาส  และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

5) แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  

 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   

- การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์  
- การสร้างความเปน็ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ าในสงัคม  
– การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

7) ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี - การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน  
- การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทาง
สังคม   
- การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร กับ
สิ่งแวดล้อม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลส าโรง   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
– การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

– การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมือง อัจฉริยะ และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  

4) แผนพัฒนากล่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- 

5) แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  

- 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ           ฉบบัที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน  การทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป - ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุและพัฒนา ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
3.3.1.การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลส าโรง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้สรุปผลการวิเคราะห์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจากการประชุม
ประชาคมในพ้ืนทีต่ าบลส าโรง  

(1) จุดแข็ง (S:Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,คุณภาพชีวิต 
- มีโรงเรียนในพ้ืนที่ 5 แห่ง, เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 แห่ง และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งสามารถรองรับการเรียนของนักเรียน ได้อย่างเพียงพอ 
- เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
- มีเส้นทางคมนาคมท่ีมีความส าคัญ และเป็นเส้นทางหลักของประเทศ ตัดผ่าน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

2178 ที่สะดวกอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร  
- ผู้น าชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันปกครอง และบริหารการพัฒนา 
- เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ราชการส าคัญ เช่น ที่ว่าการอ าเภอส าโรง โรงพยาบาลส าโรง สาธารณสุขอ าเภอ

ส าโรง ไปรษณียบ์้านส าโรง กศน.อ าเภอส าโรง 
(2) จุดอ่อน (W:Weakness) 
- เป็นชุมชนดั้งเดิม ครัวเรือนของประชาชนมีความหนาแน่นบางส่วน และบางส่วนอยู่ห่างไกล 
- เป็นสังคมชุมชน ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน ในรูปแบบกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

 - คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่อาจก่อปัญหาสังคม 
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(3) โอกาส (O:Opportunty) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื ่อมไปสู ่จังหวัดอื่น สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 

- มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
(4) อุปสรรค (T:Threat) 
- ประชาชนยังมีฐานะและรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ า  
- ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาในระดับที่เหมาะสม 
- ชุมชนยังได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังไม่ทั่วถึง 
ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดแข็ง ได้แก่ 
1. มีถนนลาดยาง, คสล. , ลูกรัง, หินคลุกครอบคลุมทั้งต าบล 
2. มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 
จุดอ่อน ได้แก่ 
1. มีถนนไม่ได้มาตรฐาน 
2. มีถนนช ารุด 
3. มีไฟฟ้าแสงสว่างช ารุด 
4. ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
โอกาส ได้แก่ 
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
2. มีหน่วยงานอื่นสนับสนุนงบประมาณ 
อุปสรรค ได้แก่ 
1. มีรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม บรรทุกน้ าหนักเกินท าให้ถนนช ารุด 
2. มีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนช ารุดเสียหาย 
3. สภาพพ้ืนที่ไม่สามารถเก็บน้ าฝนได้เพียงพอ มีปัญหาขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
จากการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ถ้าส าเร็จจะท าให้มี

โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและได้มาตรฐานมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างพอเพียง 
ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
จุดแข็ง ได้แก่ 
1. มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน, ประถมฯ, มัธยมศึกษาตอนต้นในพ้ืนที่ 
2. มีห้องสมุดในโรงเรียนทุกแห่ง 
3. มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร หลากหลาย 
4. มีชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจในงานประเพณี 
5. มีวัด 7 แห่ง ส านักสงฆ์จ านวน 1 แห่ง 
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จุดอ่อน ได้แก่ 
1. ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบางส่วนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ 
2. มีประชาชนบางส่วนระดับการศึกษาไม่ถึงภาคบังคับ 
3. การเผยแพร่ข่าวสารล่าช้าและบางส่วนไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
4. เยาวชนในฐานะผู้สืบสาน ให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยลง  
โอกาส ได้แก่ 
1. มีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 
2. มีกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่รับผิดชอบงานชัดเจน 
3. มีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูและนักเรียน 
4. มีกลุ่มต้นแบบ/ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
อุปสรรค ได้แก่ 
1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีสิ่งยั่วยุ เช่น ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต 
2. ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ 
3. สื่อในการเข้าถึงโดยเฉพาะด้านข้อมูลออนไลน์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ถ้าส าเร็จจะท าให้

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีคุณภาพมากขึ้น 
ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
จุดแข็ง ได้แก่ 
1. รัฐบาล ผู้บริหารให้การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน 
2. มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน 
3. มีงบประมาณ และสนับสนุนจากภาครัฐ 
4. มีการรวมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร หลากหลาย 
จุดอ่อน ได้แก่ 
1. โอกาสและการเข้าถึงการจัดการสวัสดิการ 
2. มีการรวมกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
3. ผู้ผลิตไม่มีอ านาจก าหนดราคาสินค้า 
โอกาส ได้แก่ 
1. การส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมทั้งจากรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน และให้การสนับสนุนนโยบายทางด้านสาธารณสุข 
3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อต่างอ าเภอ จังหวัด 
อุปสรรค ได้แก่ 
1. ราคาต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น แตร่าคาผลผลิตตกต่ า รัฐบาลภาษีแทบทุกทางเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
2. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย 
จากการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ถ้าส าเร็จจะท าให้การ

พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนได้ดีขึ้น 
ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง ได้แก่  
1. มีพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในหน้าที่  
2. พนักงานส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมและทัศนคติที่ดี  
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3. มีนโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจน  
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
5. มีการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาคเป็นธรรมแก่ประชาชน  
6. มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยประชาชน  
จุดอ่อน ได้แก่  
1. มีพนักงานส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน  
2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง  
โอกาส ได้แก่  
1. มีพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดีก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
2. มีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆในการปฏิบัติงาน  
3. มีงบประมาณอุดหนุนให้ทุนในการศึกษาต่อ  
อุปสรรค ได้แก่  
1. การสนับสนุนจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความต่อเนื่อง  
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม  
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ถ้าส าเร็จ คาดว่าจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร 
ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง ได้แก่ 
1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. มีการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยึดแนว

พระราชด าริการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์แนวทาง ด า เนินงาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชาเป็นกรอบการด าเนินงาน 

จุดอ่อน ได้แก่ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ และขาดความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. กลไกการบริหารงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติยังขาดความเชื่อมโยงกันระหว่าง

หน่วยงาน   
3. การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ       ใน

ระดับพ้ืนที่ขาดความสมบูรณ์ ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
โอกาส ได้แก่ 
1. การจัดการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท าให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
2. การบูรณาการงานการพัฒนาและงานความมั่นคง ทั้งงานพัฒนาและงานความมั่นคง อย่างเป็นองค์รวมทุก

มิติ ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพในทุกระดับ 
อุปสรรค ได้แก่ 
1.ความขัดแย้ง ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ที่อาจ   

น าไปใช้เป็นเงื่อนไข ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง 
2.การปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะรัฐประหาร ก่อให้เกิด ความยากจนและความเหลื่อมล้ า  
3.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยขนาดใหญ่บ่อยครั้งและมี

แนวโน้ม รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร 
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จากการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ถ้าส าเร็จจะท าให้เกิด
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที ่

ประเด็นหลักในการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
จุดแข็ง ได้แก่  
1. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
2.ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการบริหารจัดการ 
จุดอ่อน ได้แก่ 
1. ขาดเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
โอกาส ได้แก่ 
1. มีนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของหลักประกันสุขภาพ 
2. มีโรงพยาบาลเดชอุดม สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 
3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ 2 แห่ง 
อุปสรรค ได้แก่ 
1. ประชาชนมีพฤติกรรมไม่ใส่ใจสุขภาพ  
2. มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ ถ้าส าเร็จ คาดว่า

จะท าให้ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
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3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลส าโรง ได้ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- เขตพื้นที่เทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต 
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน  

๔) ประชาชนมีความ
ต้องการเส้นทางที่ได้
มาตรฐานในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้น  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

2. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) คุณภาพการ 
จัดการศึกษา ค่านยิมการ
ส่งบุตรหลานเรียนใน
สถานศึกษา 

- คุณภาพการจัด
การศึกษา 

- ผู้ปกครอง นักเรียน 
สถานศึกษาในสังกัด 

- เทศบาลมีโอกาส
และสามารถจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพ เพื่อ
ประชาชนในเขต
พื้นที ่

2) ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคน
ดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

    จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สาธารณสุข 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต เทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่ รค
ระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพืน้ที่ป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 

 

๓) ปริมาณขยะสิ่งปฏิกูล
เพิ่มมากขึ้น 

- ในเขต เทศบาล - ปริมาณขยะและ
สิ่งปฏิกูลถูกก าจัด
ให้หมดด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

1) ประชาชนในพืน้ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ด้านคุณภาพชีวิต - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบัความ
ช่อยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

2) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าทีไ่ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าทีส่ะอาดถูก
สุขลักษณะ 

3) เด็กและผู้สูงอายบุาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลทีด่ ี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สาธารณสุข (ต่อ) 

4) ผู้พิการ ผู้ปว่ย ไมไ่ด้รับ
ความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต 
เทศบาล 

- เทศบาลสามารถ
จัดการบริการการ 
ดูและผูป้่วย ผู้
พิการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

5) เยาวชนและวัยรุน่ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหร่ี เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคตที่ด ี

6) ประชาชนกรส่วนใหญ่  
ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าป ี

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนที่ได้รบั
การตรวจสุขภาพ
ทุกคน 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- ด้านเศรษฐกิจ - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนนิงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินคา้ 
 

- ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินคา้ 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจา้งงาน 

- ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการณ ์

- ค่าแรงเหมาะสม
สอดคล้องกับค่า
ครองชีพ  

4.ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) การถ่ายโอนภารกิจ 
อ านาจหนา้ที ่

- อ านาจตามกฎหมาย - ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สงักัด
เทศบาล 

- ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง  
มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

2) การให้บริการประชาชน - ทรัพยากร พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ที่ต้องอาศัย
ความรู้เฉพาะด้าน 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- เทศบาลมีความ
พร้อมในด้าน
ทรัพยากร  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

5. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ  
 

6. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) ปัญหาการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

- สิ่งแวดล้อม - ชุมชนในเขตพื้นที่ 
เทศบาล. 

- ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่สง่ผล
กระทบต่อชุมชน  
- เทศบาลมีระบบ
การจัดเก็บ และ
ก าจัดอย่างระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 

  
 

แบบ ยท ๐๑ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 



๓๔ 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

    ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง - 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
บ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 

กองช่าง 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ 
เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 

การด าเนินการอื่น - แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั  

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 

- แผนงานบริหารงานคลัง 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองคลัง 
กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเกษตร ส านักปลดั 

รวม ๖  ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน ๑2  แผนงาน ๔  หน่วยงาน - 
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                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑.๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 

13 
 
- 

 
 

3,646,700 
 
- 

 
 

57 
 

2 

 
 

25,096,650 
 

790,000 

 
 

58 
 

3 

 
 

28,601,000 
 

486,000 

 
 

43 
 

1 

 
 

25,261,900 
 

250,000 

 
 

29 
 

1 

 
 

27,868,000 
 

250,000 

 
 

200 
 

7 

 
 

110,474,250 
 

1,776,000 

รวม 13 3,646,700 59 25,886,650 61 29,087,000 44 25,511,900 30 28,118,000 207 112,250,250 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และบ ารุงรักษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
  ๒.๒ แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 

6 
8 
 

2 
 

 
 
 
 
 

2,827,600 
800.000 

 
289,300 

 

 
 
 
 
 

5 
8 
 

1 

 
 
 
 
 

2,613,550 
800,000 

 
278,000 

 
 
 
 
 

5 
9 
 

2 

 
 
 
 
 

๒,๕๐๔,๐๐๐ 
870,000 

 
641,000 

 
 
 
 
 

5 
9 
 
- 

 
 
 
 
 

๒,๖๖๐,๐๐๐ 
870,000 

 
- 

 
 
 
 
 

5 
9 
 
- 

 
 
 
 
 

๒,๖๖๐,๐๐๐ 
870,000 

 
- 

 
 
 
 
 

26 
43 

 
5 

 
 
 
 
 

13,265,150 
๔,๒๑๐,๐๐๐ 

 
1,208,300 

 
รวม 16 3,916,300 14 3,691,550 16 4,015,000 14 3,530,000 14 3,530,000 74 18,683,450 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกจิ 
สังคมและสาธารณสขุ 
  ๓.๑ แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 

3 
 
 

 
 
 

8,744,400 

 
 
 

3 

 
 
 

๙,๔๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

3 

 
 
 

๙,๙๙๐,๐๐๐ 

 
 
 

3 

 
 
 

๑๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

3 

 
 
 

๑๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

15 

 
 
 

50,314,400 

แบบ ผ. ๐๑ 
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                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สาธารณสขุ 
  ๓.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  ๓.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓.4 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 

7 
 

4 
 

11 
 

 
 
 
 

290,000 
 

๓๔๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

7 
 

4 
 

13 

 
 
 
 

370,000 
 

๓๔๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๘,๐๐๐ 

 
 
 
 

8 
 

8 
 

17 

 
 
 
 

380,000 
 

55๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๙๙,๐๐๐ 

 
 
 
 

8 
 

8 
 

17 

 
 
 
 

400,000 
 

55๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๔๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

8 
 

8 
 

17 

 
 
 
 

390,000 
 

55๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

38 
 

32 
 

75 

 
 
 
 

1,830,000 
 

๒,๓๓๐,๐๐๐ 
 

๖,๘๔๗,๐๐๐ 

รวม 22 1,910,000 24 1,918,000 33 2,329,000 33 2,295,000 33 2,555,000 145 11,007,000 
๔.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 ๔.๒ แผนงานบริหารงาน
คลัง 
 4.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 

11 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

1,105,000 
 

400,000 
 

30,000 

 
 
 
 

20 
 

1 
 
- 

 
 
 
 

1,410,000 
 

400,000 
 
- 

 
 
 
 

21 
 

1 
 
- 

 
 
 
 

1,495,000 
 

400,000 
 
- 
 

 
 
 
 

18 
 

1 
 
- 

 
 
 
 

1,435,000 
 

400,000 
 
- 

 
 
 
 

18 
 

1 
 
- 

 
 
 
 

1,435,000 
 

400,000 
 
- 

 
 
 
 

88 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

6,880,000 
 

200,000 
 

30,000 

รวม 13 1,535,000 21 1,810,000 22 1,895,000 19 1,835,000 19 1,835,000 94 7,110,000 

แบบ ผ. ๐๑ 
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                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
และรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 
 ๕.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 ๕.๒ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 ๕.๓ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

2 
 

6 
 

3 
 

 
 
 
 

20,000 
 

560,000 
 

80,000 

 
 
 
 

1 
 

6 
 

10 

 
 
 
 

30,000 
 

570,000 
 

269,350 

 
 
 
 

1 
 

6 
 

10 

 
 
 
 

40,000 
 

570,000 
 

274,350 

 
 
 
 

1 
 

6 
 

10 

 
 
 
 

40,000 
 

580,000 
 

274,350 

 
 
 
 

1 
 

6 
 

10 

 
 
 
 

40,000 
 

580,000 
 

274,350 

 
 
 
 

6 
 

30 
 

43 

 
 
 
 

170,000 
 

2,860,000 
 

1,172,400 

รวม 11 660,000 17 869,350 17 884,350 17 894,350 17 894,350 79 4,202,400 
๖.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

295,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

552,540 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,860,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

5,807,540 
รวม 8 295,000 6 552,540 12 1,860,000 10 1,550,000 10 1,550,000 46 5,807,540 

รวมท้ังสิ้น 83 11,963,000 141 34,728,090 161 40,070,350 137 35,616,250 123 38,482,350 645 159,060,640 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลส าโรง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยข้างบ้านนางส าราญ  
หมู่ที่ ๑ พร้อมถมดินและ 
วางท่อระบายน  า 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๘๕ ม. ผิวจราจร
ลูกรังหนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมถมดินและวาง
ท่อระบายน  า (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

- ๔๖๕,๐๐๐ - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านส าโรง หมู่ท่ี ๑ (หน้าบ้าน
นางทองมาก ค าภานิล-บ้าน
นายประสิทธ์ิ เจรญิทัศน์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
113 ม.หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 225,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย
อบ.๔๐๙๘ บ้านแคนบ้าน
หว้าน 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้าง ๖ 
ม. ยาว 1,500 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างทางระบายน  า หมู่ที่ ๑ 
(จากร.ร.บ้านส าโรง-สระหนอง
ค า) 

เพื่อให้มีระบบ
การระบายน  าใน
เส้นทาง 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 
1,000 ม.  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 420,000 420,000 420,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าบ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 
พร้อมไฟส่องสวา่ง 

เพื่อเพ่ิม
ทัศนียภาพ และ
บอกทาง 

จัดท าป้ายพร้อมไฟ
ส่องสว่าง จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - - 500,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 

เพื่อให้บริการ
น  าประปาอย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปา จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - - 1,750,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
น  าประปาใช้อย่าง
เพียงพอตลอดทั ง
ปี 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างทางระบายน  า หมู่ที่ ๑ 
(จากบ้านนายสุพจน์ ธุสาวัน-
สระหนองค า) 

เพื่อให้มีระบบ
การระบายน  าใน
เส้นทาง 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว ๕00 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - - - 625,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
(บริเวณทีส่าธารณะประโยชน์) 
 

เพื่อให้บริการ
น  าประปาอย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปา จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 
 

495,100 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
น  าประปาใช้อย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั งป ี

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ (ต่อจาก
ถนน คสล. เดิม – นานางสกล 
บุญทอน) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 815,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหว้าน หมู่ 2 (สายข้างวัด
บ้านหว้านฝั่งทิศเหนือ)  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

กว้าง 2.50- 3.00 
ม.ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม.  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 103,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ประปาหมู่บ้าน (แทนหอถังสูง
เดิมโรงเรยีนบ้านหว้าน)  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน
ส าหรับการผล
ลิตน  าเพื่อ
อุปโภค 

ติดตั งถังแชมเปญ
จ านวน 1 ถัง พร้อม
ติดตั งระบบถังกรอง 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 382,400 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหว้าน หมู่ที ่2 (สายข้าง
ปั๊มน  ามันบ้านหว้าน) ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3.20-4.00 
ม.  ยาว 414 ม. 
หนา 0.15 ม.  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 314,000 210,000 210,000 210,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหว้าน หมู่ 2 (สามแยก
ถนนบ้านหว้าน-หนองผือ  
ถึงสามแยกบ้านดาบสนอง 
ไชยรัตน์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 
285 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 30,000 - 50,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายล าเพย  
- นานางผ่องศรี) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
2,500 ม.หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 1,760,000 1,760,000 1,980,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ 
(จากบ้านนายเหลี่ยม เกตศักดิ์ 
-นานางส าราญ) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม.หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 540,000 540,000 540,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น  าบ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้มีระบบ
การระบายน  าใน
เส้นทาง 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 
1,500 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 625,000 625,000 625,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ (จากบ้าน
นายสายแวว ค าศรี-บ้านนาย
ปองปรีดา ค าศรี) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 
ม.หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 110,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ ๒ (บ้านนายล าเพย – 
นานางผ่องศรี) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 2,500 
ม. 

- - - 500,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๓ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (อบ๔๐๙๘ - 
ที่สวนนางเขียง) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

102,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๓ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (สายหน้า
ทางเข้าประปา - บ้านนายพิษ 
ค ามาโฮม) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

230,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(ข้างโรงเรียนส าโรงครุุ - อบ 
๔๐๙๘) บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๓ 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน  า คสล. 
ขนาด ๐.๖๐ ม. 
จ านวน ๑ แถวๆละ 
๗ ท่อน  
 
 
 

- ๑,๐๔๗,๖๐๐ - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ปรับปรุงระดับถนน คสล.  
หมู่ที่ ๓ (แยกหน้าบ้าน 
นายธีรเวช) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม.หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 550,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 3 (คุ้มเกษตร) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 1,500ม. 

- - 600,000  - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๓ - หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 1,500ม. 

- - 600,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (จากบ้านางใหม  
ศรชัย - บ้านนายทรงสวัสดิ์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - 150,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
๓ (สายหน้าบ้านนางกลม – 
ถึงสามแยกบ้านโนนสวรรค์)   

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 

กว้าง 6 ม. ยาว 
467 ม. หนา 0.05 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - 1,740,000 500,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางใหม  
ศรชัย-บ้านนางอุไร เกตศักดิ์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - - 120,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (บ้านางจันทร์หอม-
บ้านนายสังข์ทอง) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - - 150,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายเสถียร-
แยก ร.ร.บ้านส าโรงคุรุฯ) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - - 300,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (จากบ้านางใหม  
ศรชัย - บ้านนายเลา        
เกตศักดิ์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - - 120,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ (สายแยกข้าง ร.ร.
บ้านส าโรง (คุรุประชาสามัคคี) 
– ถนนสายบ้านแคน – 
บ้านหว้าน  อบ.๔๐๙๘) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 
344 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - - - 1,290,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ (สายจากบ้านนางผุย 
– ถนนบ้านนายเลา  เกตศักดิ์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - - - 150,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่  ๓ (บ้านนายวันรวง – 
นานายธร สมิาทอง) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๗๐๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - - - 150,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

(จากบ้านนายชวน-วัดบ้าน
หนองสองห้อง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 18๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

133,000  - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ ๔ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ น 

กว้าง ๘ ม. ยาว ๙๐ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

270,600 - 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(จากบ้านนายเหรียญชัย  
สิมาทอง - บ้านนายสรายุทธ  
นะวะค า) หมู่ที่ ๔ ต.ส าโรง  
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 277,200 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔ 
(ต่อจากถนน คสล. เดิมบ้าน
หนองสองห้อง – สี่แยกเรือน
ไทย) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
695 ม. หนา 0.15 
ม.(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  1,774,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ ๔ 
(เส้นหลังสนามบอลอ าเภอ
ส าโรง) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
17.50 ม. หนา 
0.15 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน  า ขนาด
0.40 ม.จ านวน 8 
ท่อน(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  48,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที ่4 
(จากบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที ่4 ถึงถนนคอนกรีตเดิม) ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 
 
 

กว้างเฉลี่ย 3.00- 
4.00 ม.ยาว 197 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 333,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเดมิ พร้อมวางท่อ
ระบายน  า บ้านหนองสองห้อง
หมู่ที ่4 ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2.50 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน  า ขนาด 
0.40 ×1.00 ม.
จ านวน 22 ท่อน 
ทั งหมด 3 จุด  

- 46,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

41 
 

ขยายผิวจราจรคอนกรีตพร้อม
วางท่อระบายน  า หมู่ที ่4 
(ซอยหลังสนามบอลอ าเภอ
ส าโรง) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

ดินถม 15.30 ลบ.
ม. คอนกรีต 2 ลบ.
ม. ท่อระบายน  า 
ขนาด 0.40×1.00 
จ านวน 8 ท่อน  

- 30,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างรางระบายน  าบ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที ่4  
(ซอยหลังสนามบอลอ าเภอ
ส าโรง) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

กว้าง 0.50 ม. ยาว 
97 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 

- 200,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔  (หน้าบ้านนาย
ประเสริฐ-หน้าบ้านนายสุ
รพงษ์) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

-  - 420,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๔ (จากแยกกองขยะ-นา
นายอุทัย) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 5๐๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - 400,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น  าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้มีระบบ
การระบายน  าใน
เส้นทาง 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 
1,000 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองสองห้อง หมู่ 4 
(สายบ้านเรณู – วัดบ้านหนอง
สองห้อง ) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 
ม.หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - 121,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๔  (โนนหนองม่วง) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
จ านวน 10 ต้น 

- - - - 200,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



 
49 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(นานายนิตย์-นานางแต่ง) 
บ้านหนองเทา หมู่ท่ี ๕  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน  า คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ ม. 
จ านวน ๒ แถวๆละ 
๖ ท่อน 

- 143,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
พอลิเมอรผ์ิวจราจร คสล.  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 2,60๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 6,500,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองเทา หมู่ที ่5 (ข้าง
โรงเรียนบ้านหนองเทา ถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
เทา) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
195 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 445,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 5 (สายบ้านนายสะท้อน
ถึงนานายนิล) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 
 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
420 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 45,000 - 50,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
50 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จาก
บ้านนายช านาญ มารีรัตน์ ถึง
บ้านนายบุญโฮม แสงค าผา) 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 
114 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน  าขนาด 
0.40×1.00 ม. 
จ านวน 8 ท่อน 

- 247,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
บ้านหนองเทา หมู่ 5 ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

รางระบายน  ากว้าง
0.30 ม.ยาว 97 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 200,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ลดปัญหาน  าท่วม
ขังผิวจราจร  

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ 
(ซอยบ้านหนองเทา - นานาง
แต่ง นันทบัน) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 800,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
เทา หมู่ที่ ๕ (หน้าบ้านนาย
สิทธิโชค-บ้านนายพ่ัว) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๓.50 เมตร 
ยาว 23๐ เมตร 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 448,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
เทา หมู่ที่ ๕ (ซอยข้าง
ป๊ัมน  ามัน ปานทอง) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
397 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 934,000 400,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
51 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ 5  

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างทั่วถึง 

หอถังประปาขนาด 
10 ลบ.ม.พร้อม
ระบบกรองน  า 

- - 500,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
น  าประปาใช้อย่าง
เพียงพอตลอดทั ง
ปี 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองเทา – ทล ๒๑๗๘ 
บ้านหนองเทา หมู่ท่ี  ๕   
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๒,๕๓๓ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 8,350,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

59 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง 
สายบ้านผับแล้ง-โนนชาติ  
หมู่ที่ ๖ ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๕ ม. ยาว 
2,300 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

219,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (สามแยก
ดอนเจ้าปู่) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๒ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

235,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 6 บ้านผบัแล้ง (จากแยก
ถนนสายผับแล้ง-โนนชาติ ถึง 
เขต อบต.ขามป้อม) ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมถม
ดินคันทางเฉลี่ย 
0.20 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 498,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
52 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 6 บ้านผบัแล้ง (จากแยก
ถนนบ้านผับแล้ง-บ้านโนนชาติ 
ถึง ถนนสาย อบ 3008)  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
400.00 ม.หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 114,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (ต่อจาก
ถนน คสล. เดิมสี่แยกหน้า
โรงเรียน – บ้านนายอ าพล   
ใจภักดี) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว 36  
ม. หนา 0.15 ม.
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 97,500 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
(เทคอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีตเดมิสายโรงสีนาย
ระพิน-ถนนผับแล้ง) หมู่ที่ ๖  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 500,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผับแล้ง หมู่ที่ ๖ (สายหลัง
โรงเรียนบ้านผับแล้ง) ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 254,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
(ผับแล้ง-โนนชาติ) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว ๒,3๐๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 2,380,000 2,380,000 2,530,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างทางระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 เมตร ยาว 
๑,๐00 ม.(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ 
(จากแยกถนนผับแล้ง-โนน
ชาติไปโนนจาน) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 780,000 780,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6  สายโรงสีนายระพิน 
– ถนนผับแล้ง โนนชาติ  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว 30
๐ ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 330,000 330,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๖ (ผับแล้ง-โนนชาติ) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสาย 
พร้อมติดตั งอุปกรณ์
ระยะทาง ๒,๔00ม. 

- - 200,000 200,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 6  (จากถนนสายผับแล้ง 
โนนชาติ – โคกขยะ) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 
ม.(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 480,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 6 สายถนนบา้นผับแล้ง 
– บ้านโนนชาติ ถึง บ้านโนน
จาน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - - - 100,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 



 
54 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๗ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (แยกประปา
ไปหนองตาด้วง) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5๐ เมตร (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

132,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
(บ้านนายบัวสอน-หน้าวัดบ้าน
โนนยาง) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 528,000 528,000 528,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๗ (จาก
ถนน อบ 2003 - นานาย
ถวิล) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม.ยาว 
400 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 57,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนยาง หมู่ 7 (ต่อจาก
ถนนเดิม-บ้านนางสดีา เลือด
กระโทก) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม.ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 121,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๗   
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
(แยกประปาไปหนองตาด้วง)  
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 110,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 
 
 
 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ก่อสร้างทางระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 เมตร ยาว 
๑,๕00 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๗ (หน้าวัดโนนยาง-บ้าน
นายบัวสอน) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 500 ม. 

- - - 200,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ (ถนนสี่เลน-
คุ้มโนนทราย) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว  
15๐ ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

393,๐๐๐ - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนสาย อบ.๔๐๙๘ บ้าน
แคน-บ้านหว้าน (หมู่ที่ ๘-หมู่
ที่ ๒) ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ ม. ยาว 
๒๖๐ ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

๔๓๘,๐๐๐ - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(จาก คสล.เดิมทางเข้าคุม้โนน
ทรายน้อย-ถนนสาย ทล 
๒๑๗๘) หมู่ที่ ๘ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.พื นที่รวม 620 
ตร.ม.(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 393,300 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
56 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแคน หมู่ที ่8 (ซอยบ้าน
แพทย์อ้อ ถึงบ้านดาบเซียง) 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 3.30 ม.  ยาว 
54 ม. หนา 0.15 
ม.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 96,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 8 สายขา้งร้านบ้าน
เกษตร – บ้านนางกฤษณา 
ปัญญานุภาพ) 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 3 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 
ม.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 495,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น  า หมู่ที่ 8 จากถนนสาย  
2178 – ศูนย์พลังงาน) 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบาย
น  า ระบายน  าพร้อม
แบบตัวยู  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 300,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
บ้านแคน หมู่ที่  ๘  (จากปาก
ทางวัดบ้านแคน-บ้านนายเห
ลง อัคธรรม) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 550,000 550,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ถนนสี่เลน-บ้านพ่อใหญ่แมว) 
 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 
 

- - - 550,000 550,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนอง
เสือตาย) ต่อจากถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ หมู่ที่ ๙ ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 
 

กว้าง  ๔  ม. ยาว
รวม 252 ม. (ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

490,000 181,900 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

89 โครงการขยายเขตประปาบา้น
บูรพา หมู่ 9 (จากหลังบ้านพัก
ข้าราชการ – ถึงทางแยกถนน
หนองเสือตาย) ต.ส าโรง  
อ.ส าโรง จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ประปา 

ดินท่อ PVC Dai 2
นิ ว ชั น 8.5 ความ
ยาว 280 ม.(ตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลก าหนด) 

- - 41,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
บริการการใช้
น  าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

90 โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.ถนน
พระภิบาล – ถนนดวงชนิตย์  
บ้านบูรพา หมู่ 9  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ท่อ คสล.Dai 
0.60×1.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก ยาว 
๙๕ ม. ขยายผิว
จราจร กว้าง ๑ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- 418,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
(ถนนพระภิบาลด้านทิศเหนือ
ถึงถนนดวงชนิตย์) บ้านบูรพา 
หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ 

เพื่อระบายน  า
จากผิวจราจร 
เพิ่มความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม.(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 385,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการติดตั งไฟส่องสว่าง 
รอบบริเวณศาลหลักเมือง  
หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ 

เพื่อทัศนวิสัยใน
การสญัจร เพื่อ
ลดพื นท่ีเสีย่งภัย
ตอนกลางคืน 

เสาไฟฟ้าแบบก่ิงคู่ 
สูง ๖ ม. ๔ ต้น/
แบบก่ิงเดี่ยว สูง ๖ 
เมตร ๘ ต้น 

- 499,300 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงพื นที่รับน  า 
ระบายน  า รอบบริเวณ
ศาลหลักเมือง หมู่ที่ ๙  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น  าท่วมขัง และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ปรับพื นท่ีรับน  า
ระบายน  า กว้าง
เฉลี่ย ๗๘ ม. ยาว
เฉลี่ย ๘๐ ม. งานดิน
ถมสูงเฉลีย่ ๐.๓๐ ม. 

- 497,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างร่องราง
ระบายน  าคอนกรีต รอบ
บริเวณศาลหลักเมือง หมู่ที่ ๙ 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อระบายน  า
จาก 
ผิวจราจร เพิ่ม
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

รางระบายน  า
คอนกรีต ๐.๗๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. ราง
ระบายน  าคอนกรีต 
๑๕๐ ม. บ่อพัก
คอนกรีต ๓ จดุ 

- 437,900 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี
พร้อมขยายผิวจราจร คสล.
ถนนข้างศาลหลักเมืองฝั่งทิศ
ตะวันตก บ้านบูรพา หมู่ 9 ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ   
 

เพื่อระบายน  า
จาก 
ผิวจราจร เพิ่ม
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

กว้างรางระบายน  า
รูปตัววี กว้าง 2.10 
ม. ขยายผิวจราจร
กว้าง 1.00 ม. หนา 
0.15 ม. ช่วงที่ 1 
ยาว 78.00 ม. 
 
 

- 468,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
59 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.ถนนหน้า
บ้านพักนายอ าเภอ บ้านบูรพา 
หมู่ 9 ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ท่อ คสล.Dai 0.๔
0×1.00 ม. พร้อม
บ่อพัก ยาว ๑๒๒ ม. 
ขยายผิวจราจร 
กว้าง ๑.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

- 469,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ลดปัญหาน  าท่วม
ขังผิวจราจร 

กองช่าง 

97 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนพระภิบาล ช่วงหน้าท่ีว่า
การอ าเภอส าโรง หมู่ที่ ๙ ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อทัศนวิสัยใน
การสญัจร เพื่อ
ลดพื นท่ีเสีย่งภัย
ตอนกลางคืน  

ไฟฟ้าส่องสว่างโคม
ไฟก่ิงเดี่ยว ขนาด 
๒๕๐ วัตต์ เสาสูง ๘ 
ม. จ านวน ๘ ต้น 

- 276,300 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

เพื่อให้แสงสว่าง 
ในยามค่ าคืน การ
เดินทางสัญจร
ปลอดภัยขึ น 

กองช่าง 

98 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนน อบ.2052 บ้านบรูพา 
หมู่ 9  
 

เพื่อทัศนวิสัยใน
การสญัจร เพื่อ
ลดพื นท่ีเสีย่งภัย
ตอนกลางคืน  

ติดตั งเสาไฟฟ้าสูง 
6.00 ม. พร้อมกิ่ง
และโคมไฟจ านวน 
12 ต้น  

- 414,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

เพื่อให้แสงสว่าง 
ในยามค่ าคืน การ
เดินทางสัญจร
ปลอดภัยขึ น 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิว
จราจร) ข้างที่ว่าการอ าเภอ
ส าโรงฝั่งทิศตะวันออก     
บ้านบูรพา หมู่ 9  
 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 1.50 – 
3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 220 ม.
หรือมีพื นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 512 ตรม. 

- 296,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

100 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรง
บ่อพักน  า ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

จัดท าฝาตะแกรงบ่อ
พักใหม่ จ านวน 11 
ฝา  

- 100,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ลดปัญหาน  าท่วม
ขัง 

กองช่าง 



 
60 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ด้านหน้าศาลหลักเมืองอ าเภอ
ส าโรง (ขยายผิวจราจร) บ้าน
บูรพา หมู่ท่ี ๙ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗ 
ม. ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ ๐.๒๐ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 177,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบูรพา หมู่ที่ ๙ (เส้นทาง
หน้าศาลเจ้าปู่) ต.ส าโรง  
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
109 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 263,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

103 โครงการงานตดิตั งดวงโคม
แสงสว่าง บ้านบูรพา หมู่ที่ ๙ 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ติดตั งเสาไฟส่อง
สว่างพร้อมอุปกรณ์ 
เสาไฟฟ้าสูง ๖ ม. 
(ก่ิงเดี่ยว) (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 343,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

เพื่อให้แสงสว่าง 
ในยามค่ าคืน การ
เดินทางสัญจร
ปลอดภัยขึ น 

กองช่าง 
 

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายข้าง ศพด.บูรพา) หมู่ที่ 9 
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๗ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. ลง
ลูกรังไหล่ทาง หนา 
๑๕ ซม. 
 
 
 

- 314,500 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายแยกถนนพระภิบาล -
แยกไปบ้านโนนยาง) บ้าน
บูรพา หมู่ท่ี ๙ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน  า คสล. 
ขนาด ๐.๖๐ ม. 
จ านวน ๒ แถวๆละ 
๖ ท่อน 

- 478,900 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

106 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายนานายส ารวม หมู่ที่ ๙ -
นานายอุดร หมู่ที่ ๗) บ้าน
บูรพา หมู่ท่ี 9 ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 351,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

107 โครงการขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนพระภิบาล ช่วงหน้าท่ีว่า
การอ าเภอส าโรง บ้านบูรพา 
หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 475,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

108 โครงการวางท่อระบายน  า 
คสล. ถนนสายข้าง ศพด. 
บ้านบูรพา หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง 
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ผิวจราจร คสล. 
กว้าง ๑ ม. ยาว 
๒๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 

- ๔๓๕,๕๐๐ - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 ปรับภูมิทัศน์ศาลปูต่า บ้าน
บูรพา หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.
ส าโรง จ.อุบลฯ 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก 
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ลาน คสล. กว้าง 
๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

- 293,450 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายแยกถนนพระพิบาล-แยก
ไปบ้านโนนยาง) บ้านบูรพา 
หมู่ที่ ๙  

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
๑๙๐ ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 410,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

111 โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.ถนน
พระภิบาล (ฝั่งตรงข้ามที่ว่า
การอ าเภอส าโรง) หมู่ 9  

เพื่อระบายน  า
จากผิวจราจร 
เพิ่มความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

วางท่อ คสล.Dai.
ขนาด 0.40x1.00 
ม. พร้อมบ่อพัก 
ความยาว 300.00 
ม. ขยายผิวจราจร 
คสล. กว้าง 1.50 
ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม.  

- - 400,000 400,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ลดปัญหาน  าท่วม
ขังผิวจราจร 

กองช่าง 

112 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า (หนองดง) บ้านบูรพา 
หมู่ 9  
 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 200 ม. 

- - 100,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

 

 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๙  (ฟาร์มหมูกาญจนา-โนน
สามแฮด) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายแรง
ต่ าพร้อมอุปกรณ์
ระยะทาง 500 ม. 

- - - 200,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างฐานราก
รองรับถังประปา บ้านแกเจริญ 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ฐานราก คสล. 
ขนาด ๓.๕๐×๓.๕๐ 
ม. รองรับหอประปา
แบบแชมเปญ ขนาด 
๑๒ ลบ.ม. 

- 50,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
น  าประปาใช้ 
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 
(จากถนนหมายเลข 2178 – 
ฟาร์มหมูนางวิมล) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
960 ม. หนา 0.15 
ม.(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

- - 410,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

116 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บ้านแกเจรญิ หมู่ที่ 10 (จาก
ทางหลวง 2178 – บ้านนาง
มะลิ) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  ม. 
ยาว 115 ม.หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 237,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

117 โครงการก่อสร้างถังเก็บน  า
บ้านหว้าน หมู่ 2 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั งถังพักน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 4.50x4.50 
ม.พร้อมระบบกรอง
น  า 

- - 340,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
น  าประปาใช้ 
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ 
(บ้านนายส ารวย-บ้าน น.ส.อัม
รินทร์ แดงสุข) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 410,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

119 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านแกเจรญิ  หมู่ที่  ๑๐ (จาก
ถนนสี่เลน-นานายขันตรี  
ศิลปะชาติ) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 410,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

120 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนาเจรญิหมู่ที่ ๑๑ (สาย
บ้านนายอัมพร แก้วค าชาติ-
บ้านนายบุญถม แก้วค าชาติ) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  ๔  ม. ยาว 
๑๑๗ ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

303,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 11 (จากสายถนน 
ส าโรงโนนใหญ่ – รร.บ้านผับ
แล้ง) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว 25๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 550,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

122 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ ๑๑ (สาย
บ้านนายบุญถม แก้วค าชาติ 
ถึงบ้านนายสวน นาค ามลู) ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว 70  เมตร หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 
 
 

- 141,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 ขยายเขตประปาบ้านนาเจรญิ
หมู่ 11  
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ดินท่อ PVC Dai 2
นิ ว ชั น 8.5 ความ
ยาว 288 ม.(ตาม
แบบของเทศบาล
ก าหนด) 

- - 39,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ี 
มีน  าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11  

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

ปักเสาขนาด 8 ม.
จ านวน 6 ต้น พาด
สายอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน พร้อมโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- - 100,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

125 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 11 
(บ้านนายอมรเทพ – บ้านนาง
คูณ ใจภักดี) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว  200  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 440,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

126 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลุกรัง บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๑๒ ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลฯ (บ้านนายวีระศักดิ์ บรุัส
การ-นานายสมศรี  สมิาวัน) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว  600  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

206,000 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

127 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายนานายค าพิษ-นานาย
ทองพูล) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
๑๒ ต.ส าโรง อ.ส าโรง  
จ.อุบลฯ 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

- 126,900 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ ต.
ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ (จาก
แยกถนนสาย อบ 2052-นา
นายธวัชชัย  ค ามาโฮม)  

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน  

กว้าง 3.50 -4.00 
ม.ยาว 650 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พร้อมถมดินคันทาง
สูงเฉลี่ย 0.20 ม. 
ลูกรังหนา 0.15 ม. 

- 182,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายบ้านนายวันรวง สิมาวัน – 
นานายทร  สิมาวัน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 
850 ม. หนา 0.15
ม.(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 300,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ 
(สายจากนานายบุญรอด  
จันทร์โสภา – นานายสมหวัง 
พร้อมสุข) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๓๕๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างทางระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 เมตร ยาว 
๑,๐00 ม.  

- - 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ลดปัญหาน  าท่วม
ขังผิวจราจร 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ 
(นานางสมภาร-นานายทองลา 
จันทร์โสภา) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 
 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
พร้อมท่อระบายน  า บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ (นานาย
ประยรู ทาระศรี-นานายทอง
พูล ดาสะอาด) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

- - 200,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12  
(จากถนน อบ 2052 – บ้าน
นางจ าปี บุญชูตน)  

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 47 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 109,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

135 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ (จาก
ถนน อบ 2052 – ถนนสาย
โนนสวรรค์ถึงขามป้อม)  

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40x1.0 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- -  91,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 12 สายบ้านนายบุญลุ  
สิงห์แจ่ม – ถนนบ้านนางาม 
ต.ขามป้อม  

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,534 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- - 300,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

137 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๒ 
(สายนานางทองพูล  ดา
สะอาด – นานายแพง  สิมา
ทอง) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐  ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 300,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

 



 
68 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ 
(สายแยกนานายค าพิษ ค ามา
โฮม – นานายทองพูล ศรชัย) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๕๐  เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 80,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

139 โครงการวางท่อระบายน  า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยวดัพระใหญ่  
(ข้างที่ดินนายสุรชัย น้อย
วรรณะ) 

เพื่อประชาชน  
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดท่อ คสล.Dai 
0.40 x 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพักความ
ยาว 59.00 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 155,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการขุดลอกล าฮ่องโพง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้
ส ารับการเกษตร 

ขุดลอกกว้าง ๑๕ 
เมตร ยาว ๕๐๐ ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 900,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน  าใช้
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

141 ขุดลอกล าห้วยผับ หมู่ที่  ๕ เพื่อกักเก็บน  าไว้
ส ารับการเกษตร 

กว้าง ๓๒  เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน  าใช้
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

142 โครงการขุดลอกล าห้วยแฝก 
หมู่ที่ ๖  

เพื่อกักเก็บน  าไว้
ส ารับการเกษตร 

ยาว ๑,๔๐๐ ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 1,000,000 1,500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน  าใช้
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

143 โครงการขุกลอกล าห้วยผับ
แล้ง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้
ส ารับการเกษตร 

กว้าง ๒๒ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 488,900 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน  าใช้
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 ก่อสร้างฝายล าห้วยผับแล้ง 
หมู่ที่ ๗,๖ (ฝายแบบ มข.
๒๕๒๗) 

เพื่อเป็นฝาย
ชะลอน  า เก็บน  า
ไว้ส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 
สูง ๒ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๕๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 650,000 - - ก่อสร้างฝาย
ตามแบบ มข.
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

145 โครงการซ่อมแซมท านบกั นน  า 
บ้านแคน  หมู่ที่  ๘ – หมู่ทื ๗
(บริเวณนานายเหี่ย  พิมพ์แก้ว 
– นานางดาวี  จันทะพวง)  

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าไว้ใช้
ส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างท านบกั นน  า
จ านวน 1 แห่ง 

- - 80,000 - - ทบนบกั นน  า
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

146 ก่อสร้างฝายล าห้วยผับแล้ง 
หมู่ที่ ๘,๙ (ฝายแบบ มข.
๒๕๒๗) 

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าไว้ใช้
ส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 
สูง ๒ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๕๐ เมตร 

- -  650,000 - ฝายน  าล้น
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

147 โครงการขุดลอกหนองใหญ่ 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าไว้ใช้
ส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร 

- - 100,000 - - ขนาดกว้าง 
ยาว  ตาม
รูปแบบ
ก าหนด 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

148 ขุดลอกล าห้วยผับแล้ง หมู่ที่ 
๑๒ (จากนานายค า  ทาระศรี 
– นานายสนิท  บัวหลาย)  

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าไว้ใช้
ส าหรับ
การเกษตร 
 

กว้าง ๒๐  เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - 500,000 - ขนาดกว้าง 
ยาว  ตาม
รูปแบบ
ก าหนด 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 ก่อสร้างฝายล าห้วยผับแล้ง 
หมู่ที่ ๑๒ (ฝายแบบ มข.
๒๕๒๗) 

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง ๑๔ เมตร 
สูง ๒ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๕๐ เมตร 

- - - 650,000 - ก่อสร้างฝาย 
มข.จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างฝายประชา
รัฐสามคัคี หมู่ 4  

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายประชา
รัฐจ านวน 1 แห่ง 

- 60,000 - - - ก่อสร้างฝาย
เป็นไปตาม
รูปแบบ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างฝายประชา
รัฐสามคัคี หมู่ 7 

เพื่อเป็นเขื่อนคัน
ดินกั นน  าส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายประชา
รัฐจ านวน 1 แห่ง 

- 60,000 - - - ก่อสร้างฝาย
เป็นไปตาม
รูปแบบ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

รวม 151 โครงการ 3,646,700 25,096,650 28,601,000 25,261,900 27,868,000  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู ่7 (ซอยบูรพา-โนนยาง) 

เพื่อเพ่ิมทัศน
วิสัย และความ
ปลอดภัย 

จ านวน  25 จุด - - 200,000 - - ติดตั งโคม
ไฟฟ้าตาม
จ านวน 

เพิ่มทัศนวิสัย ผู้ใช้
เส้นทางปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายแงง – 
นางหลิ่น แก่นมาสี) 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้า 

จ านวน 6 จุด - - 36,000 - -  ครัวเรือนในพื นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณ
เฉลิมพระเกียรต ิ
 
 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีส าหรับ
ท ากิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจ 
และออกก าลัง
กาย  

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ต่อเติมสวนสาธารณ
จ านวน 1 แห่ง 
ปริมาณกว้าง 77 ม. 
ยาว 120 ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบล
ส าโรงก าหนด 

- 740,000 250,000 250,000 250,000 การก่อสร้าง
เป็นไปไปตาม
รูปแบบ
รายการ 100 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีส าหรับ
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 
เทศบาลต าบลส าโรง บ้าน
บูรพา หมู่ 9 ต.ส าโรง  
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

เพื่อแสดง
สัญลักษณ์ถึง
สถาบันใน
สถานท่ีราชการ 

ก่อสร้างเสาธงชาติ
พร้อมฐานขนาด
กว้าง 1.60 ม. ยาว 
3.80 ม. (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

- 50,000 - - - การก่อสร้าง
เป็นไปไปตาม
รูปแบบ
รายการ 100 

เทศบาลมี
สิ่งก่อสร้างที่
แสดงออกในการ
เป็นสถานท่ี
ราชการ 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ  790,000 486,000 250,000 250,000  
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่  
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบล
ส าโรง 

เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนในเขต
พื นที่บริการ 

30,000 20,000 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กเยาวชนได้รับ
ความสนุกสนาน
ในกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสานสมัพันธ์วัน
วิชาการ 

เพื่อให้เด็กได้
เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู ้

ด าเนินการตาม
กิจกรรม
โครงการ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กนักเรยีนได้
เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู ้

กองการศึกษา 

4 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในเขต
พื นที ่

เพื่อให้เด็ก
รับประทาน
อาหารถูกหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนในเขต
พื นที่บริการ 

2,008,000 1,864,000 1,744,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาของ 
โรงเรียนในพื นที ่

โรงเรียนในเขต
พื นที่บริการ 

699,600 659,550 670,000 670,000 670,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนพึง
พอใจ 

โรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

กองการศึกษา 

6. โครงการอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เพื่อให้ความรู้
ด้านภาษาแก่
เด็กและเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี
ตามเป้าหมาย
โครงการ 

20,000 - - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีนมี
ความพร้อมใน
การเข้าสู่
ประชาคมฯ 

กองการศึกษา 

รวม 6 โครงการ 2,827,600 2,613,550 ๒,๕๐๔,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐    
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ก.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพชวีิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ ์
และสบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของคนไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
คงอยู่คู่สังคม
ตลอดไป 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชน 
เกิดความซาบซึ ง 
และตระหนักใน 
ความส าคญั                 
เห็นคุณคา่ของ
ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ลอยกระทง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
คงอยู่คู่สังคม
ตลอดไป 

กองการศึกษา 

๓ งานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่งงานรัฐ
พิธีและงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธีและงาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

100,000 
 

60,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
คงอยู่คู่สังคม
ตลอดไป 

กองการศึกษา 

๔ โครงการงานพิธีทาง
ศาสนา งานประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา 
 
 

กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

๕๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวันส าคญั
ทางศาสนาคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษา 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่  
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม  ส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบล
ส าโรง 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรม
เสรมิสร้าง
จริยธรรมให้กับ
เด็กและ
เยาวชน 

20,000 20,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนมี
จิตใจที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษา 

๖ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 

เพื่อให้ประชาชน
มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับการเล่น
กีฬาหรืออก
ก าลังกาย 

จัดซื ออุปกรณ์
กีฬาให้กับ
หมู่บ้านต่าง ๆ 

60,000 60,000 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายมาก
ขึ นและมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงขึ น 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพตดิ
ต าบลส าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับ
ต าบล  ปีละ  1  
ครั ง 

150,000 150,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายมาก
ขึ นและเกิดความ
สามัคค ี

กองการศึกษา 

๘ โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลส าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีการออก
ก าลังกายและ
เกิดความสามัคค ี

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาตาม
โครงการ 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กมีการออก
ก าลังกายมากขึ น
และได้มสี่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 

9. เงินอุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธี  
 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ทางรัฐพิธ ี

ด าเนินการ
อุดหนุน
งบประมาณปี
ละ 1 ครั ง 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายมาก
ขึ นและเกิดความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 

รวม  9  โครงการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐    
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่  
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบูรพา (หลังใหม่) 
หมู่ที่ ๙ ต.ส าโรง อ.ส าโรง 
จ.อุบลฯ293 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ และรักษา
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์ 

กว้าง ๕๐ ม. 
ยาว ๗๐ ม. สูง 
๑.๕๐ ม. 

275,000 278,000 - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 
100 

ศูนย์มีขอบเขต
ชัดเจน มีภูมิทัศน์
สวยงาม และ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบูรพา (แห่ง
ใหม่) หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ศูนย์มี
ความพร้อมใน
การด าเนิน
กิจกรรมของ
ศูนย์ฯ  

ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 12 ม. 
(ตามแบบ
เทศบาล
ก าหนด) 

- - 300,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 
100 

มีสถานท่ีส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรมเพียงพอ 

กองการศึกษา 

3. โครงการก่อสร้างรั วพร้อม
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5  
ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ และรักษา
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์ 

กว้าง 34 ม. 
ยาว 21 ม. สูง 
1.80 ม. พร้อม
ป้ายศูนย์ และ
ประตเูข้า – 
ออก 

- - 341,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 
100 

ศูนย์มีขอบเขต
ชัดเจน มีภูมิทัศน์
สวยงาม และ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

4. โครงการก่อสร้างเสาธง
ชาติ ศพด.บ้านบูรพา 
(หลังใหม่) 

เพื่อแสดง
เอกลักษณ์ใน
สถานท่ีราชการ 

ก่อสร้างเสาธง
ชาติ จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบ
เทศบาล
ก าหนด) 

14,300 - - - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 
100 

เด็ก ครู ประชาชน
ได้แสดงออกถึง
ความรักชาต ิ

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ 289,300 278,000 641,000 - -    
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๑ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ น 

สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

6,850,800 7,2๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

๒ โครงการสงเคราะหผ์ู้
พิการ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของผู้
พิการให้ดีขึ น 

สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้พิการ 

1,833,600 2,2๐๐,๐๐๐ 2,4๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้ดี
ขึ น 

สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ 8,744,400 ๙,๔๖๐,๐๐๐ ๙,๙๙๐,๐๐๐ ๑๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑๑,๐๖๐,๐๐๐    
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการวันผู้สูงอาย ุ 1.เพื่อรณรงค์ให้
สังคม ตระหนัก
เห็นคุณคา่ของ
ผู้สูงอายุและการ
เป็นผู้สูงอายุท่ีมี
คณุภาพ 
2.เพื่อให้
ผู้สูงอายุแสดง
ศักยภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุปลีะ  
1  ครั ง 

50,000 100,000 80,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณและ
เสรมิสร้างความ   
รู้สึกท่ีดตี่อกันใน
สังคม 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัหาอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของผู้
พิการให้ดีขึ น 

ผู้พิการในเขต
ต าบลส าโรง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน   

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดี
ขึ น 

ประชาชนผู้
ยากไร้ในพื นท่ี
ต าบลส าโรง 

6๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนผู้ยากไร้
มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพชวีิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกจิ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้แก่สตรี
ในเขตต าบล
ส าโรง 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 60 คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมพึง
พอใจ 

สตรีในพื นที่ต าบล
ส าโรงมีอาชีพ
เสรมิและมีรายได้
เสรมิ 

ส านักปลดั 

๕ โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพทั ง 
ร่างกาย จิตใจ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 

5๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรงและมี
สุขภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

๖ โครงการฝึกอาชีพให้แก่
กลุ่มตร ี

เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุม่ให้เกิด
การเรยีนรู้
สามารถ
พึ่งตนเองและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ผู้แทนสตรี
ต าบลส าโรง 
60 คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมพึง
พอใจ 

สตรีในเขตต าบล
ส าโรงมีการ
รวมกลุม่ท า
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

๗ โครงการป้องกันการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อป้องกันการ
กระท าความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
100 คน 

3๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมพึง
พอใจ 

เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่
ถูกกระท าความ
รุนแรง 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ติดเชื อ HIV 

เพื่อให้มีการ
ประชาสมัพันธ์
และรณรงคเ์รื่อง
โรคเอดส์ใน
ชุมชน การ
เข้าถึงบริการ 
การตรวจเลือด
และยาต้านไวรัส 
เพื่อน าไปสู่ 
getting to 
zero 

ผู้ติดเชื อ HIV 
ในเขตต าบล
ส าโรง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วย HIV ไดร้ับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

รวม  ๘  โครงการ 290,000 370,000 380,000 400,000 390,000    
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือ
ส่งเสริมกิจกรรมวันอปพร. 

เพื่อให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้  เทคนิค
ในบทบาทหน้าท่ี
ตนเอง 

อปพร. ในเขต
เทศบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

อปพร.  สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษา 
ดูงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้
อาสาสมัครมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยด้าน
ต่าง ๆ  

อาสามสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

เป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

อาสาสมัครได้รบั
ความรู้  

ส านักปลดั 

๓ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทีเ่กิดจาก
อัคคีภัย 

เพื่อให้ อปพร.มี
ความพร้อม และ
ช านาญ ในการ
ระงับเหตไุด้
อย่างถูกวิธี 

ฝึกอบรม อป
พร.ในสังกัดไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 50  

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละ 50 
ของ อปพร.
ในสังกัด 

อปพร.สามารถใช้
อุปกรณ์ต่างๆใน
การระงับเหตุได้
อย่างถูก 

ส านักปลดั 

๔ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่
ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก  

ครู ครผูู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก 
นักเรียนใน
สังกัด ศพด.ทั ง 
๓ แห่ง 
 
 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

เป้าหมาย 
มีความ
เข้าใจหลัก 
การปฏิบัต ิ

ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก ตระหนัก
ถึงความปลอดภยั
ด้านอัคคีภัย 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจดังานเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว
และสมเดจ็พระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรติ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรตฯิดังนี  
จัดพิธีท าบุญตัก
บาตร พิธีลง
นามถวาย พิธี
จุดเทียนชัย 
และงานท่ี
เกี่ยวกับพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

- - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อย
ละ 90 
สมัครใจไม่
เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

กลุ่มเป้าหมายมี
จิตส านึกและ
ตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
องคความรู ให
แกเครือขายใน
การ ปองกันและ
แกไขปญหา  
ยาเสพตดิ 

จัดอบรม ให ้
แกกลุ่มเยาวชน 
ประชาชน ใน
พื นท ี

- - 30,000 30,000 30,000 เป้าหมาย 
ผ่านการ
ประเมิน  
ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

ลดปญหายาเสพ
ติด ในสังคม 

ส านักปลดั 

7 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ทักษะ 
และประสบ 
การณ์ให้เด็กและ
ผู้น าเครือข่าย 

จัดฝึกอบรม 
ประชุม/สัมมนา 
ให้กับเด็กและ
ผู้น าเครือข่าย
จ านวน 50 คน  

- - 30,000 30,000 30,000 เป้าหมาย 
ผ่านการ
ประเมิน  
ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรมสามารถ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
        ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาอุทกภยั 
วาตภัยและภยัอื่นๆ 

เพื่อบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก   
อุทกภัย  วาตภัย
หรือภัยอื่น ๆ      
ที่เกิดขึ นในพื นท่ี 

จัดหาวัสดุต่างๆ
ส าหรับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื นที ่

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัย วาตภัย
และภยัอื่นๆ  ที่
เกิดขึ นในพื นที ่

ส านักปลดั 

รวม  ๘  โครงการ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐    
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุบลราชธานี ที่   ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๔ แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

ด าเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ด้านต่าง ๆ 
 

15๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนได ้

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ท า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท า
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมาย
จ านวน ๒๔ 
ท่าน 

30,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนได ้

ส านักปลดั 

๓ โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนและขึ นทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี
 
 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด าเนินการฉดี
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ในด้านต่าง ๆ 

๔๐,๐๐๐ 14,๐๐๐ 14,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนได ้

ส านักปลดั 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการด าเนินงานและ
บริหารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือผู้ป่วย
กะทันหัน 

ผู้ไดร้ับบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วย 
ในพื นที่ 

600,000 630,000 650,000 67๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลที่รวดเร็วและ
สะดวก 

ส านักปลดั 

๕ โครงการควบคมุโรคมือ 
เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัย
เรียน 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคมื อ 
เท้า ปาก ในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

อบให้ความรู้
ผู้ปกครอง ครู 
เด็ก ใน ศพด.
สังกัดเทศบาลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
มื อ เท้า ปาก ใน
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ส านักปลดั 

๖ โครงการประกวดหมู่บ้าน 
น่าอยู่ 

เพื่อกระตุ้นให้
หมู่บ้านต่าง ๆ มี
การรักษาความ
สะอาด 

จัดกิจกรรม
ประกวด 
หมู่บ้านน่าอยู่  
ปีละ  1  ครั ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพื นท่ี
เกิดความตื่นตัวใน
การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

๗ โครงการร้านอาหาร
สะอาดปลอดภัย ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้บรโิภคอาหาร
ที่สะอาด 
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ร้านอาหารใน
เขตเทศบาล
ต าบลส าโรง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภยั
ได้มาตรฐาน 

ส านักปลดั 
 

๘ โครงการลดพุง ลดโรค เพื่อให้ประชาชน
มีการดูแล
สุขภาพตนเอง
มากขึ น 
 
 

ประชาชนใน
เขตต าบลส าโรง 

2๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรงมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลดั 
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     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการสุขภาพประจ าปี
ให้พนักงานเทศบาล 

เพื่อให้บุคลากร
มีสุขภาพท่ีด ี

พนักงาน
เทศบาล 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง

พอใจ 

บุคลากรมีสุขภาพ
ที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการ Big Cleaning 
Day 

เพื่อท าความ
สะอาดพื นท่ี
ต่างๆในเขต
เทศบาล และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้น่าอยู ่

๑  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

พื นที่ในเขต
เทศบาลสะอาด 
น่าอยู่และมคีวาม
เป็นระเบียบ 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการควบคุม
น  าหนัก Bye Bye อ้วนจ๋า 
ลาก่อน 

เพื่อให้
ประชาชนหันมา
ใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ น 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคอ้วน 
จ านวน 100 
คน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
กลุ่มเป้าหมาย
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
ป้องกันโรค 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ น 

ส านักปลดั 

๑๒ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

ผู้น าชุมชน 
ประชาชนใน
พื นที่ 12 
หมู่บ้าน 
จ านวน 80 คน 
 

- 20,000 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ น 

ส านักปลดั 
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     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
       ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 

เพื่อเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

ลดจ านวนขยะ
มูลฝอยที่
เทศบาลต้อง
รับผิดชอบใน
การขน ก าจัด 
และละจ านวน
ขยะตกค้างใน
ชุมชน 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สามารถบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๑๔ โครงการขับเคลื่อนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการ
ส ารวจจ านวน
สุนัขและแมวทั ง
ที่มีเจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ 

ส ารวจปลีะ ๒ 
ครั ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั งใน
การส ารวจ
ตามเป้าหมาย 
และความ
ครอบคลมุ
เป้าหมาย 

สามารถขึ น
ทะเบียนสุนัขและ
แมวได้อย่าง
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 

15 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
12 หมู่บ้าน ในเขตต าบล
ส าโรง  

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
สาธารณสุข 
มูลฐาน 
 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ ให้ 
12 หมู่บ้าน  

90,000 - - - - สนับสนุน
งบประมาณ
ครบทั ง 12 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้แกไ้ข
ปัญหาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑6 โครงการขยายผล 
หมู่บ้านน าร่อง ชุมชน
ปลอดขยะเปียกตาม
นโยบาย แม่บ้าน
มหาดไทย ร่วมใจ ลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ
เปียก  

- เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ 
- เพื่อลดปริมาณ
ขยะ โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์ 
ก่อนน าเข้าสู่
กระบวนการ
ก าจัดได้ถูกวิธี 

ประชาชนหรือ
ครัวเรือนเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
๖๐ 

- 24,000 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของครัวเรือน 
หมู่บ้าน  

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกรจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ส านักปลดั 

17. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ

จ านวน 12 
หมู่บ้าน ๆละ 
ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

240,000 240,000 240,000 240,00 240,000 ด าเนิน
โครงการรวม
ไม่น้อยกว่า 
36 โครงการ 

ประชาชนมีสุข
ภาวะดีขึ น 

ส านักปลดั 

18 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกอบรม
บุคลากรประจ าหนวย 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพื่อให ้บุคลากร
ประจ าหนวย  
มีความรู ทักษะ
และประสบกา
รณในการ ชวย
เหลือผปูวย
ฉุกเฉนิ 

จัดอบรม
บุคลากร 
ประจ าหนวย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลส าโรง 

- - 20,000 20,000 20,000 ผเูขารวม
โครงการฯ  
ผานเกณฑ
การประเมิน  
ไมนอยกวา  
รอยละ 80 

บุคลากรประจ า
หนวย มีความรู
ทักษะและ 
ประสบการณใน
การ ชวยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เพิ่มขึ น 

 

รวม  18  โครงการ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๐๘,๐๐๐ ๑,๓๙๙,๐๐๐ ๑,๓๔๕,๐๐๐ ๑,๖๑๕,๐๐๐    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจทาง
กฎหมาย 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
จ านวน 1 ครั ง 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายมาก
ขึ น  

ประชาชนในพื นท่ี
มีความรู้ความ
เข้าใจด้าน
กฎหมายมากขึ น 

ส านักปลดั 

2. โครงการฝึกอบรม
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีความรู้  
ความเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
จ านวน 1 ครั ง 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในพื นท่ี
มีความรูเ้กี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

3. โครงการสนับสนุนการร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาของ
ประชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจ
กระบวน การ
ท างานของสภา  
เทศบาล 

สนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมสภา
เทศบาล  ของ
ประชาชน 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
เข้าใจในการ
ท างานของ
เทศบาล   

ประชาชนเข้าใจใน
กระบวน การ
ท างานของ
เทศบาล  มาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

4. โครงการจดัท าแผนพัฒนา 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา และการประสาน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ส าโรง 

เพื่อให้มีแผน 
พัฒนาท้องถิ่นมี
ความเหมาะสม
ถูกต้อง ตอบ 
สนอง ความต้อง 
การของ
ประชาชน ได้ดี
ที่สุด 

จัดประชุมประชาคม 
และประชุม
คณะกรรมการ ทั ง 
2 คณะ การประชุม
ประสานแผนพัฒนา
ระดับอ าเภอ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคดิเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วยกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อให้มี
แผนพัฒนา
ชุมชนที่มีความ
เหมาะสม  
ถูกต้อง   

จัดประชาคม
หมู่บ้านทุกหมู่ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน
ของต าบล 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคดิเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลดั 

6. โครงการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา ฯ 

ด าเนินการติดตาม
ปีงบประมาณละ ๑ 
ครั ง 

- 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคดิเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลดั 

7. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อให้เทศบาล  
ได้เข้าถึง
ประชาชนใน
พื นที ่
เพื่อรับทราบ
ปัญหาต่าง ๆ 

จัดโครงการออก
หน่วยบริการ ฯทั ง  
12  หมู่บา้น 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
เข้าใจการ
ท างานของ
เทศบาล 

ประชาชนเข้าใจ
การด าเนินงาน
ของเทศบาลมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 

8. โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่   เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาล 
 

ประชาชนในพื นท่ีทั ง  
 12  หมู่บ้าน 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
เทศบาล
สามารถ
จัดเก็บรายได้
เพิ่ม 

เทศบาล สามารถ
จัดเก็บรายได้เพิ่ม
มากขึ น 

กองคลัง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการ
เลือกตั งให้มี
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี
) ตามจ านวน
และภายใน
ระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
2. เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ภายในเขตต าบล
ส าโรง 
รวมทั งประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั งในพื นท่ี 
 

500,000 800,000 500,000 500,000 500,000 1.ได้ผู้บริหาร
และสมาชิก
ครบตาม
จ านวนที่
กฎหมาย
ก าหนด  
2.ประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั ง
ในพื นที่มาใช้
สิทธิ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70 

ได้ผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาฯ เพื่อ
ท าหน้าที่ครบตาม
จ านวน  
ประชาชนในพื นท่ี
มีความตื่นตัวใน
การใช้สิทธิ ตาม
หน้าท่ีพลเมืองที่ด ี

ส านักปลดั 

10. โครงการจดัท าแผนพัฒนา 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา และการประสาน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ส าโรง 

เพื่อน าข้อมูลไป
ใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

จัดท าแผนพัฒนา/
แผนเพิ่มเติม/แผน
ด าเนินงาน/
โครงการประสาน
แผนพัฒนาฯ 

10,000 10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ด าเนินการ
ครบทั ง 12 
หมู่บ้าน 
 

มีข้อมูลเพียงพอใน
การจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครอง 

ส านักปลดั 

 



 
92 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑1 โครงการสร้างเสรมิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

เพื่อเสรมิสร้าง
พฤติกรรมและ
วิธีการท างานท่ี
สุจรติโปร่งใส 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ จ านวน 1 
ครั ง 

20,000 2๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากรน า
ความรู้ไป
ยึดถือปฏิบัต ิ

น าความรู้ที่ได้รับ
ไปยึดถือปฏบิัต ิ

ส านักปลดั 

๑2 โครงการสนับสนุนด้านการ 
ศึกษาแก่คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล,  
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างเทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
โอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่
บุคลากรท้องถิ่น 

สนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี
และปรญิญาโท 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากรน า
ความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

๑3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลส าโรง 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น 

ด าเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการปี
ละ ๑ ครั ง 

30,000 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากรน า
ความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

๑4 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล และ
ผู้แทนภาคประชาชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่
สมาชิกสภา  
เทศบาล .   
คณะผู้บริหาร,
พนักงาน
เทศบาล  และ
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตาม สถานท่ี
ต่าง ๆ  ปีละ  1  
ครั ง 

400,000 - 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากรน า
ความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

บุคลากรน าความรู้
ที่ได้จากการทัศน
ศึกษาและดูงาน
กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑5 โครงการลดขั นตอนและ
กระบวนการท างาน 

เพื่อให้การ
บริการของ
เทศบาล  เกิด
ความคล่องตัว 
รวดเร็ว 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
ได้รับบริการที่
รวดเร็ว 

ประชาชนผู้มารับ
บริการได้รับการ
บริการที่สะดวก  
รวดเร็วและ
ประทับใจ 

ส านักปลดั 

๑6 โครงการความร่วมมือจากการ
ช าระภาษีท้องถิ่น 

เพื่อให้การ
สนับสนุนตาม
โครงการ 

ด าเนินการตาม
โครงการปีงบ 
ประมาณละ 1 ครั ง 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ประชาชน 

ได้รับความสะดวก
ในการช าระภาษี
ท้องถิ่น 

กองคลัง 

17 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมของผู้บรหิาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สนับสนุนการ
ฝึกอบรม/การจดั
ฝึกอบรมทั งที่ 
เทศบาล ด าเนินการ
เองหรือส่งฝึกอบรม
ที่หน่วย งานอ่ืน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๙๐ 
บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

ส านักปลดั 

18 โครงการจดัท าที่ปิดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารทาง
ราชการ 

เพื่อเป็นการ
บริหารกิจการใน
เทศบาล 

จัดท าป้ายปิด
ประกาศ ตาม
รูปแบบ จ านวน 1 
ป้าย 

- - ๒0,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

มีบอร์ด
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ 

ส านักปลดั 

19 โครงการจดัท าป้ายท าเนยีบ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลส าโรง 
 

เพื่อแนะน าคณะ
ผู้บริหารและ
คณะสภาฯ 

จัดท าป้ายท าเนียบ
ตามรูปแบบ จ านวน 
1 ป้าย 

20,000 
 
 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

มีท าเนียบผูบ้ริหาร
และสมาชิกสาภา
ฯ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจดัท าป้ายท าเนยีบ
ข้าราชการพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพื่อแสดงท า 
เนียบบุคลากร
ของเทศบาล 

จัดท าป้าย
ท าเนียบจ านวน 
๑ ป้าย 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

มีป้ายแสดง
ท าเนียบบุคลากร 

ส านักปลดั 

21 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี ) 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 

สนับสนุนการ
ด าเนินการของ
ศูนย์ฯ
ปีงบประมาณละ 
1 ครั ง  

30,000 25,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ศูนย์มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือ 
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

22 โครงการสนับสนุนการ
บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื อจดัจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่อสนับสนุน
สถานท่ีกลาง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

สนับสนุนการ
ด าเนินการของ
ศูนย์ฯ
ปีงบประมาณละ 
1 ครั ง 

35,000 - - - - สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ศูนย์มีความพร้อม
ในการเป็นข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื อ
จัดจ้าง 

ส านักปลดั 

23 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
 

เพื่อสร้างความรู้
เข้าใจให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ
อบรมให้ความรู้
ปีละ 1 ครั ง 

- 10,000 - - - ด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจ 

ส านักปลดั 

รวม  23  โครงการ 1,105,000 1,410,000 1,495,000 1,435,000 1,435,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน LTAX 
3000 และโปรแกรม
ประยุกตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAX CIS ของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

มีแผนท่ีแม่บท    
ที่มีรายละเอียด
ตามข้อมูลจาก
ส านักงานท่ีดิน  
ที่สามรถน าไปใช้
กับโปรแกรม  
LTAX 3000  
ได ้

มีแผนท่ีแม่บท ที่มี
รายละเอียดตาม
ข้อมูลจากส านักงาน
ที่ดิน ที่สามรถ
น าไปใช้กับ
โปรแกรม  LTAX 
3000  ได ้

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษี
ครอบคลมุ
พื นที่ ปีละไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของ
พื นที่ทั งต าบล 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้
อย่างทั่วถึงสะดวก
รวดเร็วครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นธรรม
และ 
 

กองคลัง 

รวม 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์เกี่ยวกับ 
พรบ.ควบคุม
อาคาร 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

30,000 - - - - การจัดท า
เป็นไปตาม
แบบ ร้อยละ 
100 

ประชาชนเข้าใจ 
และปฏิบตัิ ตาม 
พรบ.ควบคุม
อาคาร 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 30,000 - - - -    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
   ๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

เพื่อเป็นการ
แสดงพลังของ
กลุ่มอาสาสมคัร
ปกป้องสถาบัน 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั ง 

10,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 มีประชาชน
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 150 คน 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น (คืนความสุขให้คนใน
ชาติ)  

เพื่อส่งเสริม
ความปรองดอง
สมานฉันท์ใน
พื นที ่

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั ง 

10,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ปัญหาความ
ขัดแย้ง เห็นต่าง
ลดลง ประชาชนมี
ความรัก สามัคค ี

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ 20,000 30,000 40,000 40,000 40,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันขึ นปีใหม ่

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางคับคั่ง 

สนับสนุนการตั งจุด
ตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ส าคญั
ประจ าป ี

20,000 10,000 10,000 
 

15,000 15,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลได ้

ส านักปลดั 

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางอย่างคับ
คั่ง 

สนับสนุนการตั งจุด
ตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ส าคญั
ประจ าป ี

20,000 10,000 
 

10,000 15,000 
 

15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลได ้

ส านักปลดั 

3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและภยั
อื่นๆ 

เพื่อบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก   
อุทกภัย  วาตภัย
หรือภัยอื่น ๆ      
ที่เกิดขึ นในพื นท่ี 

จัดหาวัสดุต่างๆ
ส าหรับการ
ช่วยเหลือประชาชน
ในพื นที่ 

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 300,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

สามารถบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัย วาตภัย
และภยัอื่นๆ  ที่
เกิดขึ นในพื นที ่

ส านักปลดั 

๔ โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ด้านต่าง ๆ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยด้าน
ต่าง ๆ สามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ด าเนินงานฝึกซ้อม
แผนป้องกัน ปีละ 1 
ครั ง 

20,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ และ
น ามาใช้ในชีวิต
ประจ าได ้

ส านักปลดั 

 



 
98 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมจัดตั ง 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางอย่างคับ
คั่ง 

สนับสนุนการตั งจุด
ตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ส าคญั
ประจ าป ี

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลได ้

ส านักปลดั 

6. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของ
อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางอย่างคับ
คั่ง 

สนับสนุนการตั งจุด
ตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ส าคญั
ประจ าป ี

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลได ้

ส านักปลดั 

รวม  6  โครงการ 560,000 570,000 570,000 580,000 580,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิ/ผู้
เสพยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุน
การป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดในเขต
พื นที่  หมู่บ้าน  
ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง 

สนับสนุนการ
ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ  

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชนได ้

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)หรือส่งเสริม
กิจกรรมวันอปพร. 

เพื่อให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้  เทคนิค
ในบทบาทหน้าท่ี
ตนเอง 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม   
อปพร.  จ านวน  1  
ครั ง 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

อปพร.  สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

เพื่อลดปัญหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื นที ่

ด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ  

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาล 
ในการป้องกันยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

4 โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิ/ผู้
เสพยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุน
การป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดในเขต
พื นที่  หมู่บ้าน  
ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง 

สนับสนุนการ
ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ  

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชนได ้

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื อน  ายาตรวจสาร
เสพย์ตดิในปัสสาวะ 

เพื่อตรวจ
ปัสสาวะผู้เสี่ยง
กับยาเสพตดิ 

ประชาชนท่ัวไป - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักปลดั 

6 โครงการบรูณาการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่ ศูนย์ 
(ศป.ปส.อ.) 

ประชาชนท่ัวไปผูม้ี
ความเสีย่งเกี่ยวข้อง
ในพื นที่ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ปัญหาการแพร่
ระบาดในพื นท่ี
ลดลง 

ส านักปลดั 

7 โครงการต ารวจอาสาป้องกัน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อใหม้ีต ารวจ
อาสาช่วยเหลือ
ในการตรวจตรา
ป้องกันปราบ 
ปรามยาเสพตดิ 

สนับสนุนโครงการ
ให้แก่หน่วย
ด าเนินการโครงการ 

- 26,350 
 

26,350 
 

26,350 
 

26,350 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

มีปริมาณ
อาสาสมัครที่เป็น
จิตอาสาเพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

8 
 

ปลูกฝังวินัยจราจร เมาไม่ขับ 
ขับไม่โทร 

เพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
การจราจร 

ประชาชนในเขต
พื นที่ จ านวน 100 
คน 

- 52,000 
 

52,000 
 

52,000 
 

52,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ลดอุบัตเิหตุทาง
การจราจร 

ส านักปลดั 

9 โครงการอาสาจราจร เพื่อเสรมิสร้าง
วินัยจราจร 

ประชาชนในเขต
พื นที่ จ านวน 100 
คน 

- 26,000 
 

26,000 
 

26,000 
 

26,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

เสรมิสร้างวินัยทาง
จราจร 

ส านักปลดั 

10 โครงการบรูณาการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่ ศูนย์ 
(ศป.ปส.จ.) 

ประชาชนท่ัวไปผูม้ี
ความเสีย่งเกี่ยวข้อง
ในพื นที่ 

15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ปัญหาการแพร่
ระบาดในพื นท่ี
ลดลง 

ส านักปลดั 

รวม  10  โครงการ 80,000 269,350 274,350 274,350 274,350    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอกคลองกุดชี   
ล าห้วยผับ  ล าห้วยผับแล้ง
และ  ล าห้วยแฝก   

เพื่อให้คลอง
ธรรมชาติ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ขุดลอกคลองที่ตื น
เขิน (ตามแบบของ
เทศบาลก าหนด)  

- 
 

222,540 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

คลองธรรมชาติ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๒ โครงการคลองสวยน  าใส คน
ไทยมีสุข 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่ง
น  า 

รื อก าจัดวัชพืชแหล่ง
น  าในพื นท่ี จ านวน
อย่างน้อย ๑ แห่ง  

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

คลองธรรมชาติใน
พื นที่มีควรมี
สะอาด ลดการตื น
เขิน 

ส านักปลดั 

๓ โครงการคดัแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปรมิาณ
ขยะในชุมชน 

ชุมชน/หน่วยงาน
เข้าร่วมธนาคารขยะ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 
2 แห่ง 

30,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ปริมาณขยะ
ครัวเรือนและที่
ต้องน าไปก าจัด
ลดลง 

ส านักปลดั 

๔ โครงการจดัท าบ่อบ าบัดน  า
เสีย 

เพื่อลดมลพิษที่
ปะปนน  า ก่อน
ส่งลงสู่ธรรมชาต ิ

จัดท าบ่อบ าบัดน  า
เสีย จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

แหล่งน  าธรรมชาติ
ไม่มสีารปนเปื้อน 

ส านักปลดั 

๕ ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อน ากากมาใช้เป็นปุ๋ย 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื นที่มีท่ีก าจัด
ขยะมูลฝอย  ลด
รายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

ก่อสร้างระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลของ
เทศบาล จ านวน  1  
แห่ง 

- - 150,000 
 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย  ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการจดัหาถังขยะประจ า
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีการคัด
แยกขยะก่อนทิ ง 

ถังขยะ จ านวน 
๓๐๐ ใบ 

- - ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลมีถังขยะ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

๗ โครงการปลูกต้นไม้รมิถนน
สองข้างทางและคูคลอง 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้รมิ
ถนน และ 
ริมคูคลอง 

สนับสนุนการปลูก
ต้นไมร้ิมถนนสอง
ข้างทางและริมคู
คลอง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

มีจ านวนต้นไม้เพิ่ม
มากขึ นเพื่อรักษา
สมดลุธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

๘ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
ชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อปรับปรุง
ชุมชนให้สะอาด
สวยงามน่าอยู่ 
น่ามอง 

ปรับปรุงหมู่บ้านใน
เขตต าบล 
ตามแบบ เทศบาล.  
ก าหนด 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ท าให้ชุมชนในเขต
ต าบลส าโรงน่าอยู่  
น่ามอง 

ส านักปลดั 

๙ โครงการปลูกต้นไม้รอบบ่อ
ขยะ 

เพื่อฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สนับสนุนการปลูก
ต้นไม้ เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

บ่อขยะไดร้ับการ
ปรับปรุง
ทัศนียภาพ และ
ดูดทรัพย์มลพิษ 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการหน้าบ้านสะอาด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
และการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขต
พื นที่ ทั ง 12 
หมู่บ้าน 

- - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ท าให้ชุมชนในเขต
ต าบลส าโรงน่าอยู่  
น่ามอง 

ส านักปลดั 

11 
 
 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบลส าโรง 

เพื่อเป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตร
แก่ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื นที่จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
เรียนรู้นวตักรรม
เกี่ยวกับ
การเกษตร 

ส านักปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชด าร ิ

พื นที่ป่าสาธารณะ
ในเขตพื นท่ีจ านวน 
1 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

พันธ์พืชประจ าถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และขยายพันธ์ให้
อยู่คู่ชุมชน 

ส านักปลดั 

13. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีใน
นาข้าว 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการปลีะ 1 
ครั ง 

50,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ นจาก
การลดใช้สารเคม ี

ส านักปลดั 

14 โครงการปลูกดอกดาวเรือง
สนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล  

จัดหาต้นพันธ์ดอก
ดาวเรืองจ านวน
ตามที่ระบุใน
โครงการ 

15,000 - - - - จ านวนต้น
พันธ์ครบถ้วน
ตามที่ระบุใน
โครงการ 

เทศบาลได้
แสดงออกและใน
การรวมร าลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

ส านักปลดั 

15 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

เพื่อด าเนิน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 

10,000 - - - - ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
ระบุครบถ้วน 

ประชาชนไดร้่วม
น้อมน าแนวทาง
พระราชด าริมา
ปฏิบัต ิ

ส านักปลดั 

16 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์
ฟืน้ฟูป่าไม้ใน
เขตพื นที ่

กิจกรรมปลูก
ต้นไมต้าม
โครงการปลีะ 1 
ครั ง 

10,000 - - - - ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
ระบุครบถ้วน 

ทรัพยากรธรรมชา
ติคงอยู่คู่ชุมชน
ต่อไป 

ส านักปลดั 

17 โครงการรื อก าจัดวัชพืช 
ปรับปรุงแหล่งน  าสาธารณะ 
ในเขตพื นท่ีต าบลส าโรง 

เพื่อท าความ
สะอาดแหล่งน  า
สาธารณะ 
 

รื อก าจัดวัชพืช 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

120,000 150,000 - - - รื อก าจัดวัชพืช
แหล่งน  าอย่าง
น้อยตามระบ ุ

แหล่งน  าในพื นที่
ไม่ตื นเขิน และลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ส านักปลดั 

รวม  17  โครงการ 295,000 552,540 1,860,000 1,550,000 1,550,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๒ (จาก
บ้านนายล าเพย  - 
นานางผ่องศรี) 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
2,500 ม.หนา 0.15 
ม. (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - 1,760,000 1,760,000 1,980,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต
ผิวจราจร PARA AC  
หมู่ที่ ๓ (สายหนา้บ้าน
นางกลม – ถึงสาม
แยกบ้านโนนสวรรค์)   

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 471 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

-  - 1,766,250 1,766,250 1,766,250 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอกล า
ห้วยแฝก หมู่ที่ ๖  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ส ารับการเกษตร 

กว้าง 24 ม. ยาว 
๑,๔๐๐ ม. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 1,000,000 1,500,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน้ าใช้
เพียงพอตลอดป ี

กองช่าง 

4. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย อบ 4098 
เชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 2178 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 995 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,970 ตาราง
เมตร 

-  - 4,275,000 - - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
หนองเทา – ทล 
๒๑๗๘ บ้านหนองเทา 
หมู่ที่  ๕ ต.ส าโรง  
อ.ส าโรง จ.อุบลฯ  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๒,๕๓๓ เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 8,350,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผับแล้ง หมู่ที่ 
6 ต.ส าโรง – บ้านโนน
ชาติ หมู่ 6 ต.ขาม
ป้อม อ.ส าโรง จ.
อุบลราชธานี  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. 
ระยะทางรวม 
2,300.00 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
11,500 ตร.ม.  

- 2,380,000 2,380,000 2,530,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาเจรญิ หมู่ 
11 ต.ส าโรง – ต.โคก
ก่อง อ.ส าโรง  
จ.อุบลราชธานี  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,500 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500  
ตร.ม. ระยะที่ 1-3 
ระยะละ 500 ม. 

- 1,580,000 1,580,000 1,580,000 - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น  7  โครงการ    3,960,000 11,761,250 16,986,250 5,246,250    
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           บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะกลม (แบบเหล็ก) 
 

80 ตัว 
(ปีละ40ตัว) 

- - 72,000 - 72,000 ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้พลาสติก (แบบมี
พนักพิง) 

320 ตัว - - 80,000 - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 24 น้ิว 

10 เครื่อง - - 25,000 - - ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ 
(หน้าโฟเมก้า) 

8 ตัว - - 13,000 - - ส านักปลดั 
 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังขยะแยกประเภท 
 

 8 ชุด - - 48,000 - - ส านักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลม (อุตสาหกรรม) ๑๐  ตัว - - - ๒๕,๐๐๐ 
 

- ส านักปลดั 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 40  ตัว 20,000 110,000 60,000 - 
 

- ส านักปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ขนาด ๔๐ นิ้ว 

๒ เครื่อง - - 
 

๓๕,๔๐๐ 
 

๓๕,๔๐๐ 
 

- ส านักปลดั 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบ
รถเข็น   

12 เครื่อง - - 120,000 
 

- - ส านักปลดั 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer)   

5 เครื่อง - 8,600 4,300 
 

4,300 4,300 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ ๐3 
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        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน 

๑ หลัง - - ๘,๐๐๐ 
 

- - กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า  

4 เครื่อง - 5,200 5,2๐๐ 
 

- - กองคลัง 

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต  

3 ตัว  8,000 8,000 
 

8,000 - กองคลัง 

14 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 
2 แรงม้า 

2 เครื่อง - - 10,000 10,000 - ส านักปลดั 

15 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ าอเนก 
ประสงค์ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร  

1 คัน - - 2,500,000 - - ส านักปลัด 
 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บชุดดับเพลิง  2 หลัง - 15,000 15,000 - - ส านักปลดั 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
พร้อมเก้าอี้  

3 ชุด - 30,๐๐๐ 
 

- - - กองช่าง 

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ ๔ ลิ้นชัก 
ขนาดกลาง 

๑ หลัง 
- - ๓,๒๐๐ 

 
- - กองช่าง 
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        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้กระจกสองบานเลื่อน
แบบ มอก.  
 

๒ หลัง 
- 15,000 - 

 
15,000 

 
- กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 
บานเปิดทึบ 

2 หลัง 
- 15,000 - - 15,000 กองช่าง 

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บ
เอกสาร 10 ลิ้นชัก 

1 หลัง 
- 5,000 -   กองช่าง 

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะความยาว 
๕๐ เมตร 

2 อัน 
- - ๑,๒๐๐ 

 
1,200 - กองช่าง 

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 
๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) 

๑ คัน 

- - ๘๒๑,๐๐๐ 
 

- - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน  

๒ เครื่อง 
- - ๑๗,๐๐๐ 

 
๑๗,๐๐๐ 

 
- กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 

1 เครื่อง 
- - 30,000 - - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวด า 

3 เครื่อง 
- - 5,200 - 2,600 กองช่าง 

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

2 เครื่อง 
- - 4,300 - 4,300 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟ 
 

3 เครื่อง - - 17,700 - - กองช่าง 

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่งขนาด ๓ แรงม้า 
(HP) 

6 เครื่อง 22,000 30,000 15,๐๐๐ 
 

15,000 15,000 กองช่าง 

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม ๑ 
แรงม้า (HP) 

6 เครื่อง 15,000 15,000 30,๐๐๐ 
 

15,000 15,000 กองช่าง 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
๑.๕ แรงม้า (HP) 

8 เครื่อง 18,000 18,000 36,๐๐๐ 
 

36,๐๐๐ 
 

36,000 กองช่าง 

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่งขนาด 2 แรงม้า 
(HP) 

9 เครื่อง 24,000 26,000 ๒๔,๐๐๐ 
 

24,000 24,000 กองช่าง 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง - - 19,๐๐๐ 
 

9,500 
 

- กองช่าง 

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจียร 7 น้ิว 
 

2 เครื่อง - - 4,500 4,500 - กองช่าง 

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดไฟเบอร ์
14 น้ิว  

1 เครื่อง - - 6,000 - - กองช่าง 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต
ชนิดลมพร้อมปัม๊ลม 

1 เครื่อง - - 25,000 - - กองช่าง 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ 
 

2 คัน - - 4,700 4,700 - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ เคหะและชุมชน สว่านไฟฟ้าพร้อมดอก 
 

2 เครื่อง - - 2,500 2,500 - กองช่าง 

39 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 5 ตัว 
 

- 25,000 - - - กองการศึกษา 

40 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โคมจุดเทียนชัย 1 ตัว 
 

- - 10,000 - - กองการศึกษา 

41 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กทึบแบบสองบาน 6 ตัว 
 

16,500 22,000 - - - กองการศึกษา 

42 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 

3 ตัว 
 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

43 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 

3 ตัว 
 

8,500 16,000 - - - กองการศึกษา 

44 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน แท่นกล่าวรายงาน 1 ตัว 
 

- - 15,000 - - กองการศึกษา 

45 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

3 ตัว 
 

- 7,800 - - - กองการศึกษา 

46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน 

5 เครื่อง - - - 120,000 - กองการศึกษา 

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 2 
แรงม้า (HP) 

4 เครื่อง - 36,๐๐๐ 
 

36,๐๐๐ 
 

- - กองช่าง 

48 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวด า   

2 เครื่อง - 5,200 - - - กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานหนังเทียม 
แบบปรับสูง ต่ าได ้

1 ตัว - 6,000 - - - กองคลัง 

50 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานหนังเทียม 
แบบปรับสูง ต่ าได ้

4 ตัว - 20,000 - - - กองคลัง 

51 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 

3 ตัว - 15,000 - - - กองคลัง 

52 การศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 

3 เครื่อง - 28,500 - - - กองการศึกษา 

53 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด  LED ขาวด า  

7 เครื่อง 7,900 13,000 - - - ส านักปลดั 

54 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 4  ตัว - 20,000 - - 
 

- ส านักปลดั 

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 

2  ตัว - 10,000 - - 
 

- ส านักปลดั 

56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 

4  ตัว - 8,000 8,000 8,000 
 

8,000 ส านักปลดั 

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานส าหรับ
ผู้บริหาร พร้อมเก้าอี ้

1  ชุด - 30,000 - - 
 

- ส านักปลดั 

58 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถซาเล้งเครื่อง 1  คัน - 30,000 - - 
 

- ส านักปลดั 

59 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (smart 
card reader) 

2  เครื่อง - 700 700 - 
 

- ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
0.5 แรงม้า (HP) 

9 เครื่อง - 15,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

61 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อเก็บตัวอยา่ง
คอนกรีตทรงลูกบาศก์ 
(MOlds) 

2 ชุด - 8000  8,000 - - กองช่าง 

62 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือทดสอบคา่
ความยุบตัวของ
คอนกรีต (Slumtest) 

1 ชุด - 8,000  - - - กองช่าง 

63 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

กล้องวงจรปิดส านักงาน 1 ชุด 100,000 - - - - ส านักปลดั 

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้กระจกสองบานเลื่อน 
  

8 หลัง 16,000 24,000 8,000 
 

8,000 
 

8,000 ส านักปลดั 

65 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง 217,200 - 129,600 - - ส านักปลดั 

66 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ป้ายท าเนียบข้าราชการ
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

1 ป้าย 20,000   - - ส านักปลดั 

67 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ป้ายท าเนียบคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
ส าโรง 

2 ป้าย 20,000   - - ส านักปลดั 

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ป้ายปิดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ทางราชการ 

1 ป้าย 20,000   - - ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กลิ้นชัก 
2 ข้างพร้อมเก้าอี้  

2 ชุด 21,000 - - - 
 

- ส านักปลดั 

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานส าหรับ 
พร้อมเก้าอี ้

2  ชุด 20,000 - - - 
 

- ส านักปลดั 

71 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรต ิ 2 ชุด 240,000 - - - - ส านักปลดั 

72 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

1 เครื่อง 7,700 - - - - ส านักปลดั 

73 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ  
 

1 เครื่อง 29,000 - - - - ส านักปลดั 

74 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน บอร์ดติดประกาศตู้
กระจก 2 ดา้น  
(มีหลังคาพร้อมติดตั้ง) 

1 อัน 50,000 - - - - กองคลัง 

75 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

1 ป้าย 55,000 - - - - กองคลัง 

76 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 BTU 

2 เครื่อง 57,200 - - - - กองการศึกษาฯ 

77 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU 

8 เครื่อง 129,600 129,600 - - - กองการศึกษาฯ 

78 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องถ่ายรูป 
 

1 เครื่อง 11,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 23,000 - - - 
 

- กองการศึกษาฯ 

80 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

1 เครื่อง 7,600 - - - - กองการศึกษาฯ 

81 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน
(เครื่องพ่นยุง) 

3 เครื่อง 150,000 59,000 - - - ส านักปลดั 

82 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ แบบ 
DSLR ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24 ลา้น
พิกเซล 

1 ตัว - - 24,000 - - ส านักปลดั 

83 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

กล้องระดับ ขนาดก าลัง
ขนาด 30 เท่า 

1 ตัว 34,000 - - - - กองช่าง 

84 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

เทปวัดระยะ  4 อัน 4,000  4,000 4,000 4,000 กองช่าง 

85 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

3 เครื่อง 30,000 - 30,000 3,0000 - กองช่าง 

86 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เก้าอี้นั่งคอย 4 ชุด - 10,000 5,000 5,000 - ส านักปลดั 

87 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เก้าอี้ประชุม 20 ตัว - 60,000 - - - ส านักปลดั 

88 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน
เลื่อนทึบ 

4 หลัง - 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน
เลื่อนทึบ 

4 หลัง - 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลดั 

90 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ม่านปรับแสง 1 ชุด - 100,000 
 

- - - ส านักปลดั 

91 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 
110 กิโลวตัต ์

1 คัน - 1,000,000 
 

- - - ส านักปลดั 

92 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
 

1 เครื่อง - 21,000 - - - กองคลัง 

93 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ านักงาน 
ส าหรับงานประมวลผล 

1 เครื่อง - 30,000 - - - กองคลัง 

94 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED สีแบบ 
Network 

1 เครื่อง - 10,000 - - - กองคลัง 

95 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิผนัง 
 

8 ตัว - 20,000 - - - กองการศึกษาฯ 

96 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิเพดาน 
 

2 ตัว - 10,000 - - - กองการศึกษาฯ 

97 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 
 

1 ตัว - 5,000 - - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้หนังเทียมสดี า 
ปรับสูงต่ าได ้

3 ตัว - 15,000 - - - กองช่าง 

99 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 

4 ตัว - 25,000 
 

- - - กองช่าง 

100 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ต้น 6 ล้อ ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวตัต ์

1 คัน - - - 2,400,000 - ส านักปลดั 

101 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ตีนตะขา 1 คัน - - - 10,000,000 - ส านักปลดั 
103 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะส าหรับห้องประชุม

สภา 
10 ตัว - - 35,000 - - ส านักปลดั 

104 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.มลัติมเีดียโปรเจค 
เตอร์ ระดับ SVGA                          
ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens 
2.จอโปรเจคเตอร์แบบ 
มอเตอรไ์ฟฟ้า 150 น้ิว 
อัตราส่วน 4:3  

1 เครื่อง 
 
 
 

1 จอ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

13,300 
 
 
 

22,500 

- - ส านักปลดั 

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์
ส านักงานระบบดิจิตอล 
พร้อมตู้สาขา 

1 ระบบ 
 

- - 15,000 
 

- - ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมนิผล 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
1.1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ยุทศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
(4) วิสัยทัศน์ 
(5) กลยุทธ์ 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(8) แผนงาน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
(10) ผลผลิต/โครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
1.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1.1.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
1.1.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดจนน าไปสู่การจั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.๓ สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ขอ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาใหประชาชนในทอง
ถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ    
ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป และ   
ขอ 29 (3) ก าหนดวาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา    
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย  
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก  
1) ใชแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

1.1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
1.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton  
1.3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
1.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
1.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบตัิงานหรือ PPMS  
1.6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

Solving Method  
1.7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
1.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
1.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
1.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
1.11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม  ขอ (1) - 

(10) หรือเปนแบบผสมก็ได  
2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เป

นไปตามที่ก าหนดไวหรือไม  
3) ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอย่างไร  
4) วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)  
5) ผลกระทบ (Impact)  
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5.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ประเด็นส าคัญของการมองอนาคต คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ การติดตามสถานการณ์ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลถึงอนาคต ประเด็น
ส าคัญดังกล่าวจึงต้องสะท้อนถึงความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย ภาวะความแห้งแล้งใน
บางพ้ืนที่มีโอกาสที่จะประสบความเปลี่ยนแปลง และความแปรปรวนต่างกัน  เช่น บางจังหวัดจะร้อนและแล้งขึ้น 
บางจังหวัดจะมีฝนตกมากขึ้นแต่กระจุกตัว ดังนั้น ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น ้าหลาก ดินถล่ม คลื่นพายุ (Storm 
surges) ที่จะเกิดในแต่ละอ าเภอและต าบลจะไม่เหมือนกัน นัยยะทางนโยบาย ก็คือ มีความจ าเป็นที่จะต้องกระจาย
อ านาจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมทั้งให้
ความรู้ งบประมาณที่จ าเป็น เพราะการแก้ไขปัญหาแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน รัฐบาลไม่ควรมีนโยบายประชานิยม
สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน ตรงกันข้ามนโยบายสาธารณะที่อาจจะต้องมีในอนาคต ก็คือ การตั้งรับ 
ปรับตัว โดยอาศัยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ภาษีน้ ามัน ภาษีเชื้อเพลิง จึงต้องมีมาตรการในปัจจุบันที่จะต้อง
เข้มข้น ทั้งการส่งเสริมพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ พลังงานทดแทน การก าหนดมาตรฐานเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพของ
การใช้พลังงานให้เพ่ิมมากข้ึน รองรับกับการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ด้านเศรษฐกิจ :  1. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ด้านสังคม:   2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกผัง  และ  ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 

                3. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
4. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
5. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 

ด้านสิ่งแวดล้อม: 6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านองค์การ:    7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืน 
ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

               9. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

5.5. ข้อสังเกต ข้อแนะน า ผลจากการพัฒนา 
1. ใหเทศบาลต าบล าส าโรงไดพิจารณาด าเนินการในเรื่องตางๆ ให เปนไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ 

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาทองถิ่น  
2. ใหสวนราชการรีบด าเนินการโครงการตางๆ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  
3. ควรน าขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลไปแกไข/ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  
4. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่มุงพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 5. 

ควรมีการทบทวน ปรับปรงุแผนพัฒนาทุกๆ ป   
  


