
 

   
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ 
 

 
 

.....งานนโยบายและแผน..... 

เทศบาลต าบลส าโรง 

อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี 



 

 
 
 
 
 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการท่ีจะด าเนินการ และ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี 
 
              เทศบาลต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
เพื่อเป็นแผนพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนา  และเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนงาน  งบประมาณ  หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการด าเนินงานต่อไป    ท้ังนี้ใคร่
ขอขอบคุณผู้แทนประชาชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าโรง ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
               บุญมี   จันทร์โสภา 

  นายกเทศบาลต าบลส าโรง 
      ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

     
     
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง                   หน้า
        
ส่วนที่  1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑ 
ส่วนที่  ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)   ๗ 
ส่วนที่  ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๖ 
ส่วนที่  ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ      ๔๓ 
       -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๗)      ๔๔ 
       -รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.๐๑)      ๔๖ 
       -รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.๐๒)               ๑๒๒ 
       -รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.๐๓)      ๑๒๙ 
       -บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ.๐๘)       ๑๓๒ 
ส่วนที่  ๕ การติดตามประเมินผล        ๑๓๗ 
   
ภาคผนวก ก รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
  ข การประเมินคุณภาพของแผน 
 
 

สำรบัญ 



ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 
        

๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลส าโรง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  9  บ้านบูรพา  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี   ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่ีว่าการอ าเภอส าโรง  ระยะทางห่างจากอ าเภอส าโรง  
ประมาณ  500  เมตร  มีพื้นท่ีท้ังหมด  38  ตารางกิโลเมตร  หรือ  23,750  ไร่  และมีแนวเขตติดต่อกับ
ต าบลอื่น  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง 
  ทิศใต้    ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับแนวเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
           และองค์การบริหารส่วนต าบลบอน 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเป็นที่ราบและราบลุ่ม  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรและเป็นท่ีอยู่อาศัย 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีศักยภาพในการอุ้มน้ าต่ า   
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ  คือ    ล าห้วยแฝก  ล าห้วยผับ  และล าห้วยผับแล้ง 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
  มีป่าไม้กระจัดกระจาย   
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี  มีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด   12   
หมู่บ้าน   ดังนี้ 

  หมู่ท่ี   1   บ้านส าโรง 
  หมู่ท่ี   2 บ้านหว้าน 
  หมู่ท่ี   3 บ้านโนนสวน 
  หมู่ท่ี   4 บ้านหนองสองห้อง 
  หมู่ท่ี   5    บ้านหนองเทา 
  หมู่ท่ี   6   บ้านผับแล้ง 

หมู่ท่ี   7 บ้านโนนยาง 



-๒- 
 

  หมู่ท่ี   8 บ้านแคน 
  หมู่ท่ี   9 บ้านบูรพา 
  หมู่ท่ี   10 บ้านแกเจริญ 
  หมู่ท่ี   11 บ้านนาเจริญ 
  หมู่ท่ี   12 บ้านโนนสวรรค์ 
 
 ๒.๒ การเลอืกต้ัง 

  พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) สภา
เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ มีการเลือกตั้ง  ๒ เขตการเลือกตั้ง  สภา
เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน   

๓. ประชากร 
  จ านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 2559 (ณ เดือน เมษายน 2559)  ข้อมูลจากส านักบริหาร
การทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ต าบลส าโรง  มีประชากรรวม  7,225  คน  แยกเป็น  
ชาย  3,582  คน  หญิง  3,643    คน   จ านวนครัวเรือนท้ังหมด    1,89๘   ครัวเรือน 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี  1 305 318 623 172 
หมู่ท่ี  2 324 348 672 164 
หมู่ท่ี  3 346 348 694 166 
หมู่ท่ี  4 275 313 588 150 
หมู่ท่ี  5 543 599 1,142 267 
หมู่ท่ี  6 249 242 491 120 
หมู่ท่ี  7 221 220 441 99 
หมู่ท่ี  8 259 251 510 26๙ 
หมู่ท่ี  9 296 272 568 211 

หมู่ท่ี  10 119 139 258 6๕ 
หมู่ท่ี  11 201 212 413 103 
หมู่ท่ี  12 213 197 410 109 

ทะเบียนบ้านกลาง 231 184 415 3 
รวม 3,582 3,643 7,225 1,89๘ 

 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน ๓๕ – ๕๕ ปี 



-๓- 
 

๔. สภาพทางสังคม  
 ๔.๑ การศึกษา 
  -   โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  5 แห่ง 
  -   โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ านวน  3 แห่ง 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  3 แห่ง 
  ในพื้นท่ีการศึกษานอกระบบ (กศน.) ๑ แห่ง 
 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาล  (ขนาด  30  เตียง) จ านวน  1 แห่ง 
  -    ส านักงานสาธารณสุข   จ านวน  1 แห่ง 
  -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  1 แห่ง  
  -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ   100 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  - ไม่มีการก่ออาชญากรรม 
 ๔.๔  ยาเสพติด 
  - มีปัญหาผู้เสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบ าบัดจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

- ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเช้ือเอดส์   8  ราย  /ผู้พิการ  ๑๗๓  ราย / ผู้สูงอายุ  
๘๐๔   ราย 

- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
- ต้ังโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

   
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมและการขนส่ง สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลส าโรง จากตัวจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้เส้นทางถนนสายอุบลราชธานี – วารินช าราบ – กันทรลักษณ์  
ระยะทางประมาณ  28  กิโลเมตร จุดสังเกตเมื่อถึงบ้านแคน หมู่ท่ี  8 ให้เล้ียวซ้ายเข้ามาประมาณ   2   
กิโลเมตร  ก็จะเข้ามาถึงเทศบาลต าบลส าโรง 
  -   ถนนลาดยาง      จ านวน  4 สาย 
  -   ถนนคอนกรีต      จ านวน 40 สาย 
  -   ถนนลูกรัง      จ านวน 32 สาย  
  -   สะพาน      จ านวน 4 แห่ง 
 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 

 -   การไฟฟ้าของต าบลส าโรง  มีไฟฟ้าใช้ครบท้ัง   12   หมู่บ้าน 
 -   จ านวนครัวเรือนท่ีมีการใช้ไฟฟ้า            จ านวน        1,๘๙๖     ครัวเรือน 
 
 



-๔- 
 

๕.๓  การประปา 
  -   ครัวเรือนท่ีมีการใช้ประปาหมู่บ้าน จ านวน        ๗๙๓ ครัวเรือน 
  -   ครัวเรือนท่ีไม่มีการใช้ประปาหมู่บ้าน จ านวน    1,๑๐๓ ครัวเรือน 
 ๕.๒  โทรศัพท์ 
  -   ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
  -   โทรศัพท์บ้าน    จ านวน  2๐ แห่ง 
   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 
 ๖.๑  การเกษตร 
  -   อาชีพหลัก  คือ   ท านา       
  -   อาชีพเสริม คือ   ท าสวนผัก  ปลูกพริก  ทอผ้า 
 ๖.๒  การประมง 
  - ในเขตเทศบาลต าบลส าโรงไม่มีการประมง 
 
 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  ต าบลส าโรง มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค เล้ียงสุกร และเล้ียงไก่ ในทุกหมู่บ้านของต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 ๖.๔  การบริการ 
  -   รีสอร์ท    จ านวน  1 แห่ง 
  -   โรงสี  (ขนาดกลาง)   จ านวน  19 แห่ง 
  -   ร้านเสริมสวย    จ านวน  6 แห่ง 
   
 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
  -   ในเขตเทศบาลต าบลส าโรงไม่มีแหล่งท่องเท่ียว 
 
 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  -   ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
 
 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -   กลุ่ม ธกส.    จ านวน  ๑ กลุ่ม 
  -   กลุ่มเพาะเห็ด    จ านวน  ๑ กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน  ๒ กลุ่ม 
  -   กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  จ านวน  ๑ กลุ่ม 
 
 ๖.๘  แรงงาน 
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูก
ข้าว ปลูกพริก ข้าวโพด ปลูกหอมแดงท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 



-๕- 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  จ านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 2559 (ณ เดือน เมษายน 2559)  ข้อมูลจากส านักบริหาร
การทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ต าบลส าโรง  มีประชากรรวม  7,225  คน  แยกเป็น  
ชาย  3,582  คน  หญิง  3,643    คน   จ านวนครัวเรือนท้ังหมด    1,896   ครัวเรือน 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี  1 305 318 623 172 
หมู่ท่ี  2 324 348 672 164 
หมู่ท่ี  3 346 348 694 166 
หมู่ท่ี  4 275 313 588 150 
หมู่ท่ี  5 543 599 1,142 267 
หมู่ท่ี  6 249 242 491 120 
หมู่ท่ี  7 221 220 441 99 
หมู่ท่ี  8 259 251 510 268 
หมู่ท่ี  9 296 272 568 211 

หมู่ท่ี  10 119 139 258 64 
หมู่ท่ี  11 201 212 413 103 
หมู่ท่ี  12 213 197 410 109 

ทะเบียนบ้านกลาง 231 184 415 3 
รวม 3,582 3,643 7,225 1,896 

 
 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูก
ข้าว ปลูกพริก ข้าวโพด ปลูกหอมแดง 
 ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -   ห้วยล าธาร    จ านวน  4   แห่ง 
  -   หนองบึง    จ านวน  22   แห่ง 
  -   คลอง    จ านวน  5   แห่ง 
  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  -   ฝาย, ผนังกั้นน้ า   จ านวน  10   แห่ง  
  -   บ่อบาดาล  บ่อเจาะ   จ านวน  500   แห่ง 
  -   ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  ๑๑   แห่ง 
 ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค)  
  มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๒ – ๑๒ ยกเว้นหมู่ท่ี ๑  
ใช้กับหมู่ท่ี ๙ 



-๖- 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตต าบลส าโรงมีวัดหรือส านักสงฆ์ จ านวน ๘ แห่ง 
 
 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี   
  - การจัดงานบุญ / งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเช่ือท่ียึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและ
ตามจารีตประเพณี  เช่น 
   - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
   - ประเพณีบุญผะเหวด    ประมาณเดือน เมษายน 
   - ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) ประมาณเดือน เมษายน 
   - ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน กรกฎาคม 
   - ประเพณีวันออกพรรษา    ประมาณเดือน ตุลาคม 
   - ประเพณีวันลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 
 ๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  - ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และต้นเตย  

-  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ  ๙๐  %  พูดภาษาอิสาน 
 ๘.๔  สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -  สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลต าบลส าโรงผลิตขึ้นมาเอง  คือ  
หมอนขิต   ทอเส่ือเตย 
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -   ห้วยล าธาร    จ านวน  4   แห่ง 
  -   หนองบึง    จ านวน  22   แห่ง 
  -   คลอง    จ านวน  5   แห่ง 
       แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -   ฝาย, ผนังกั้นน้ า   จ านวน  10   แห่ง 
  -   บ่อบาดาล  บ่อเจาะ   จ านวน  500   แห่ง 
  -   ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  9   แห่ง  
 ๙.๒  ป่าไม้ 
  - มีป่าไม้กระจัดกระจาย  
 ๙.๓  ภูเขา 
  -  พื้นท่ีต าบลส าโรงไม่มีภูเขา 
 ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  -   ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างแห้งแล้ง  ยังขาดการดูแลรักษาเอาใจใส่เท่าท่ีควร 



ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ตามที่เทศบาลต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ,  แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ แผนยุทธศาสรต์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ข้ึนมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) อันมี
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมา
ด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งน้ี เทศบาลได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้
ดังน้ี       

๑.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

งบประมาณตาม 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๕๙) 

จ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายตาม
โครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒๓ ๓๐,๙๐๑,๐๐๐.- ๖ ๓,๖๕๕,๐๐๐.- 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการ

แก้ไขปัญหาความยากจน 
๖ ๑,๓๗๐,๐๐๐.- ๕ ๑๘๐,๐๐๐.- 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๒๔ ๓,๐๖๐,๐๐๐.- ๒๐ ๕,๑๖๙,๘๑๔.- 

๔. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๔๒ ๖,๘๙๔,๐๐๐.- ๒๐ ๔,๘๘๘,๐๐๐.- 

๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕ ๑,๒๖๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- 

๖. การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการ 

๒๙ ๓,๘๔๗,๘๕๐.- ๒๒ ๒,๗๓๗,๑๐๐.- 

รวม ๑๒๙ ๔๗,๓๓๒,๘๕๐.- ๗๔ ๑๖,๖๗๙,๙๑๔.- 
 



-๘- 
 

 

๑.๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

งบประมาณตาม 
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) 

จ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายตาม
โครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

      ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓๙ ๔๓,๒๘๗,๐๐๐.- ๙ ๔,๕๐๙,๕๐๐.- 
      ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

๑๗ ๓,๒๗๘,๕๐๐.- ๓ ๙๕,๐๐๐.- 

      ๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๓๖ ๕,๘๙๕,๐๐๐.- ๒๑ ๔,๙๗๗,๐๒๐.- 

      ๔.  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ๔๕ ๑๓,๓๗๒,๙๐๐.- ๑๘ ๒,๐๑๔,๐๐๐.- 
      ๕.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗ ๑,๙๖๐,๐๐๐.- - - 

      ๖.  การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการ 

๒๙ ๓,๕๗๔,๐๐๐.- ๒๒ ๒,๐๕๑,๐๐๐.- 

รวม ๑๗๓ ๗๑,๓๖๗,๔๐๐.- ๗๓ ๑๓,๖๔๖,๕๒๐.- 
 

๑.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

งบประมาณตาม 
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑) 

จ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายตาม
โครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๖๑ ๖๗,๘๒๙,๔๐๐.- ๑ ๓,๘๐๐,๐๐๐.- 
      ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

๒๒ ๔,๙๗๘,๕๐๐.- ๔ ๙๕,๐๐๐.- 

      ๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๔๓ ๕,๘๑๐,๐๐๐.- ๒๕ ๔,๗๒๘,๒๖๐.- 

      ๔.  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ๕๘ ๖,๐๓๓,๓๕๐.- ๒๓ ๑,๔๕๓,๐๐๐.- 
      ๕.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๙ ๑๑,๕๖๐,๐๐๐.- ๑ ๑๐,๐๐๐.- 

      ๖.  การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการ 

๓๘ ๔,๐๑๓,๔๐๐.- ๒๘ ๒,๐๔๖,๖๐๐.- 

รวม ๒๓๑ ๑๐๐,๒๒๔,๖๕๐.- ๘๒ ๑๒,๑๓๒,๘๖๐.- 
  



-๙- 
 

 ๑.๑.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

งบประมาณตาม 
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒) 

จ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายตาม
โครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๕๑ ๔๓,๒๖๘,๐๐๐.- ๑  
      ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

๒๒ ๓,๗๖๘,๕๐๐.- ๓  

      ๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๔๕ ๙,๕๖๕,๐๐๐.- ๑๗  

      ๔.  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ๕๙ ๖,๑๑๒,๒๕๐.- ๑๖  
      ๕.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐.- ๑  

      ๖.  การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการ 

๔๒ ๘,๐๔๔,๓๐๐.- ๒๘  

รวม ๒๒๙ ๗๒,๕๗๘,๐๕๐.- ๖๖  
 

   1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามท่ีเทศบาลต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลส าโรงให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ 
๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  

  



-๑๐- 
 

ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

   ๑.๒.๑ เชิงปริมาณ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
   โครงการท่ีบรรจุในแผน  จ านวน  ๑๒๙ โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน    ๗๔ โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๖ 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
   โครงการท่ีบรรจุในแผน  จ านวน  ๑๗๓ โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน    ๗๓ โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙ 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
   โครงการท่ีบรรจุในแผน  จ านวน  ๒๓๑ โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน    ๕๓ โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๔ 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
   โครงการท่ีบรรจุในแผน  จ านวน  ๒๒๙ โครงการ 
   คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ จ านวน    ๖๖ โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๒ 

๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ 

 เทศบาลได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึง
พอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่ง
เทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลส าโรงในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  



-๑๑- 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
พอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชน
มากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยท่ี  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการ
ด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ท่ี
ร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

        ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด    ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  
 

      ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
  

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลส าโรงได้ด าเนินงานต่างๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงนั้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   



-๑๒- 
 

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เด็กเล็กได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
7.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
8.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๙. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
1๐. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
1๑. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
1๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
1๓. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
 

 ๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้
ตามท่ีประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรง ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
 3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ 
 4. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นท่ี
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ 
   
๓. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ปัญหา 
 1)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
 2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
 3)  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
 4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
 5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลส าโรงท่ีจะสามารถด าเนินการได้  
  



-๑๓- 
 

 
 อุปสรรค 
 1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
 2)  เทศบาลต าบลส าโรงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
 3)  เทศบาลต าบลส าโรงสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี      
  แนวทางการแก้ไข   
 (1)  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
 2)  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
 3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
 4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าประปา   
     (2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาลต าบลส าโรง 
 3)  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลส าโรงควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลส าโรงกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลส าโรง  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ปัญหา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลส าโรงยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 2)  เทศบาลต าบลส าโรงไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 3)  เทศบาลต าบลส าโรงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
 



-๑๔- 
 

 อุปสรรค 
 1)  เทศบาลต าบลส าโรงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
 2)  เทศบาลต าบลส าโรงต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
 (1)  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
 2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
 3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4)  เทศบาลต าบลส าโรงควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
 5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
    (2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาลต าบลส าโรง 
 3)  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลส าโรงควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลส าโรงกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลส าโรง  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      ปัญหา 
 1)  เทศบาลต าบลส าโรงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรฐับาล
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  
 2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 3)  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
 4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  



-๑๕- 
 

      อุปสรรค 

 1)  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
    แนวทางการแก้ไข   
 (1)  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
 2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
 3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 (2)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกล่ินเหม็น 
 ๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   
 ๓)  เทศบาลต าบลส าโรงควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
 ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาลต าบลส าโรง 
 

 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  



  -๑๗- 
 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
      (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  



  -๑๘- 
 

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑) แผนพัฒนาภาค 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การ
ต้ัง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟื้นฟูดิน ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
     ๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
     ๓) แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 

“  ชุมชนเข้มแข็ง  เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้าการท่องเท่ียว  การเกษตรมีศักยภาพ  ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป้าประสงค์ คือ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน    
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้    
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม    
กลยุทธ์ที่ ๔  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ คือ มูลค่าการค้า การ

ลงทุนและการท่องเท่ียวในจังหวัดเพิ่มข้ึน 



  -๑๙- 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)เพื่อสนับสนุน การค้า 
การลงทุนและการท่องเท่ียว    

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน    

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน    
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ท้ัง

ในและต่างประเทศ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เป้าประสงค์ คือ ข้าวหอมมะลิและ

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพ ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลผลิตทางการเกษตรมี
การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน     
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ     
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า     
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง     
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ คือ  

มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ  
กลยุทธ์ที่ ๑  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
กลยุทธ์ที่ ๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม    
กลยุทธ์ที่ ๓  บริหารจัดการด้านพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง เป้าประสงค์ คือ พื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชนมีภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงทุกรูป แบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพื้นท่ีเพื่อความมั่นคง    
กลยุทธ์ที่ ๒  ผนึกก าลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริม สร้างความมั่นคง    
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาความร่วม มือเพื่อเสริมความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 



  -๒๐- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ คือ ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และ จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบบริหารงานภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
 
 
 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเท่ียว การเกษตรมีศักยภาพ มีการ

พัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๖  บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๗  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน ์
 “ ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  งามล้ าประเพณี  คุณภาพชีวิตดี  และการบริหารจัดการท่ีดีแบบมีส่วนร่วม ” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
 



  -๒๑- 
 

 ๒.๓ เป้าประสงค ์
 ๑. เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
 ๒. เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ๕. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน 
 ๖. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
 
 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑. ร้อยละของถนนมีความสะดวกในการสัญจร 
  ๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  ๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช้ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  ๔. ร้อยละพื้นท่ีนามีน้ าหรือระบบชลประทานท่ีเพียงพอส าหรับการเกษตร 
  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
  ๑. ครัวเรือนในพื้นท่ีต าบลมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีเพิ่มข้ึน โดยเปรียบเทียบจากข้อมูล จปฐ. 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๑. ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการ/กจิกรรม  การศึกษา  การอนุรักษ์ ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
  ๑. ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ) ได้รับการดูแล(รับเบ้ียยังชีพ) เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ
จากข้อมูลพื้นฐาน 
  ๒. จ านวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยลดลง โดยวัดจากข้อมูลของโรงพยาบาล 
  ๓. ปัญหาอาชญากรรม  หรือปัญหาสังคมด้านอื่นในเขตต าบลส าโรงลดลงโดยวัดจากข้อมูลของ
หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ลดปริมาณขยะท่ีจัดเก็บจากครัวเรือนให้น้อยลง 
  ๒. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าปีละ ๓  ครั้ง 
  ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 
  ๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหรือกิจกรรมของเทศบาลส าโรงเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบ
จากข้อมูลพื้นฐาน 
  ๒. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับการอ านวยความสะดวก 
  ๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท่ีได้ด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 



  -๒๒- 
 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
- เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน 

 ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ การบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ า 
  ๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๑.๓ การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
  ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๑.๕ การบริการสาธารณะท่ีพึงได้รับ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
  ๒.๑ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ 
  ๒.๓ การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๓.๑ การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
  ๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ 
  ๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ๔.๑ การพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
  ๔.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
  ๔.๔ การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
  ๔.๕ การควบคุมและป้องกันโรค   



  -๒๓- 
 

๔.๖ การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหล่งน้ าและการบริหารจัดการระบบน้ าเสีย 
   ๕.๒ การบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
   ๕.๓ การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง  การปกครอง  
และการ บริหารแก่ประชาชน  
   ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลส าโรง 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลส าโรง การก าหนดการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลส าโรง ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ  
๒๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ า 
   ๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   ๑.๓ การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
   ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   ๑.๕ การบริการสาธารณะท่ีพึงได้รับ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
   ๒.๑ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
   ๒.๒ การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๓ การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ๓.๑ การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
   ๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ 
   ๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม    ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   ๔.๑ การพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
   ๔.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๔.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
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   ๔.๔ การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
สาธารณสุข 
   ๔.๕ การควบคุมและป้องกันโรค 
   ๔.๖ การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหล่งน้ าและการบริหารจัดการระบบน้ าเสีย 
   ๕.๒ การบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
   ๕.๓ การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง  การปกครอง  
และการ บริหารแก่ประชาชน  
   ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 เทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
จุดแข็ง   (Strengths) 
 1)   ประชาชนส่วนมากมีคุณภาพ    และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสรา้ง 
                พื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิต 
 2)    เทศบาลต าบลมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรบับริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ 
                เดือดร้อนของประชาชน 
 3)    มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล  กับส่วนราชการต่าง ๆ   องค์กร 
                ภาครัฐ  และเอกชนเป็นอย่างดี 
 5)    มีโรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 6)    มีเส้นทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก  อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก 
 7)    สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
 8)    การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
 9)    บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
จุดอ่อน   (Weakness) 

1) มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
2) ผู้น าชุมชนบางหมู่บ้านขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นตลอดจนกระตุ้นให้

ประชาชนให้ความร่วมมือและสนใจร่วมการพัฒนา 
3) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
4) มีล าห้วย  ล าน้ าขนาดเล็กจึงจึงกักเก็บน้ าไม่ได้เพียงพอส าหรับการอุปโภค  บริโภค 
5) ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  และส่ิงแวดล้อม 
6) ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับดึงดูดนักท่องเท่ียว 
7) บุคลากรมีไม่เพียงพอกับต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 

 
โอกาส   (Opportunity) 
 1)   จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงานโครงการตามแนวทาง 
                ยุทธศาสตร์จังหวัด   เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2)   ส านักงบประมาณ     และจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 
                แผนงานโครงการตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 3)   มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่จังหวัดผ่านจ านวน  1  สาย  สามารถรองรับการขยายตัวของ 
                การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 4)   เทศบาลต าบลส าโรงสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
อุปสรรค   (Threat) 
 1)   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
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 2)   หน่วยงานราชการมีโครงการท่ีดีน าเสนอ  แต่ไม่มีงบประมาณส าหรับด าเนินการ 
 3)   ผู้น าชุมชนบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วม 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลน้ัน  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลส าโรง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๔) แหล่งน้ า คลอง  ห้วย  
ต้ืนเขินท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร 

- แหล่งน้ าต่ืนเขิน 
-ขุดลอกคลองเดิม 

-ในเขตเทศบาลต าบล
ส าโรง 

-แหล่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข เช่นขุด
ลอกคลอง การจัดท า
ฝายกั้นหรือก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส 

 
  



  -๒๗- 
 

 ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

๑) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ า 

- ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 
- อยากให้มีตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

- ในเขตเทศบาลต าบล
ส าโรง 

- อยากให้มีตลาด
รองรับผลผลิตทาง
การเกษตร 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

-การลงทุน - ในเขตเทศบาลต าบล
ส าโรง 

-มีแหล่งเงินจาก
รัฐบาลเก่ียวกับการท า
กิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม  
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลส าโรง 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภมูิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส าโรง 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

๔.) ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๑) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรงัแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น  เบาหวาน 
ความดัน  

- การป้องกันโรคเรื้อรัง - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๒) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

ด้านสาธารณสุข -ในเขตเทศบาลต าบล
ส าโรง 

-ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

๓) ประชาชนในพ้ืนที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  



  -๒๘- 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔.) ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๔) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

๕)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

๕. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๕) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๑) มีปัญหาเรื่องขยะมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง 
สามารถก าจัดขยะได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

๒) ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน - สิ่งแวดล้อม - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะถูก
ก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๖. ด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

๑) ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ 

- ความพึงพอใจ - ประชาชนผู้เข้ารับ
บริการ 

-เกิดความพึงพอใจใน
ระดับที่ดี ของผู้เข้ารับ
บริการ 

 



-๒๙- 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. (ต่อ) 

  

 

แบบ ยท.01 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมและขาดแคลนน ้า 

มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน ้า 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 6.การพัฒนาระบบริ

หารงานแบบมุง่
ผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการ
เกษตรและการแปร
รูปสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การสร้างงานและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มาก 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุง่
ผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การเสริมสร้าง
และรักษาความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 
อุบลราชธานี 

2.การส่งเสริมการค้า
การลงทุนและกร

ท่องเที่ยว 

3.การพัฒนาการเกษตร
และการแปรรูปสินค้า

เกษตร 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างและ
รักษาความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล ้าใน
สังคม 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. (ต่อ) 

 

 

 

 

1. พัฒนาสังคมยกระดับ
คุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
2. ส่งเสริมการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1. บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม 
3. บริหารจัดการด้าน
พลังงาน 

1. พัฒนาศักยภาพคนชุมชน
และพื นที่เพื่อความมั่นคง 
2. ผนึกก้าลังทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
3. พัฒนาความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

1. วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทีไ่ด้
มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
4. ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา รองรับ
การขยายตัวของชุมชน 
5. พัฒนาระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 

1. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของ
จังหวัด 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่
ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มคีวามเข้มแขง็ 
5. ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพ
แก่ประชาชน 

1. ส่งเสริมความรู้เร่ืองประชาธิปไตย สิทธิ 
หน้าที่และกฎหมายแก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
3. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท้างาน
ภาครัฐโดยภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมการบูรณาการ การท้างานของทุก
ภาคส่วน 
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้
เข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม ่
2. สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ส่วนรวม 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่น้าท่องเที่ยว 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ 
6. ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
2. พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล 

1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ
การให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
โอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนา
ความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และ
การท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช
เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
3. พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน ้า 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์
และการประมง 
6. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ               
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน       
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

แบบ ยท.01 



-๓๑- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. (ต่อ) 

 

 

 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ปัญหาความ
ยากจน 

การพัฒนาด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมืองและ
กรบริหารจัดการ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน ้า โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.  พัฒนาระบบการก้าจัดขยะและน ้าเสียให้ถูก
สุขลักษณะ 
3. ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดมลภาวะ 
4. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื นที่สาธารณะ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 
3. จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรกล ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 



-๓๒- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บ้ารุงถนน สะพาน และท่อ
ระบายน ้า 
๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้า และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา และขยายเขต
ประปา 
๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา แหล่งน ้าเพื่อการ
อุปโภคและการเกษตร 
๑.๕ การบริการสาธารณะที่
พึงได้รับ 
 

๒.๑ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน 
๒.๒ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๓ การส่งเสริมปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ การเพิ่มโอกาสการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่
ประชาชน 
๓.๒ การส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาทั งใน
ระบบและนอกระบบ 
๓.๓ การส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การคมนาคมสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึง 

 

๔.๑  การพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในสังคม 
๔.๒ การป้องกันและบรรเทา
สาธาระณภัย 
๔.๓ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และแก้ไขปัญหา
สังคม 
 ๔.๔ การพัฒนาการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างสุขภาพ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
สาธารณสุข 
๔.๕ การควบคุมและป้องกันโรค 
๔.๖ การส่งเสริมด้านการกีฬา 
และนันทนาการ 
 

สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งย่ังยืน
ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหา
ความยากจนลดลง 

 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีสุขภาพดีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตดีขึ น    

 

 

จั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะและมี
ความย่ังยืน 

 

 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
2.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ตามแนวธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์

๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรมการ
ดูแลแหล่งน ้า และการบริหาร
จัดการระบบน ้าเสีย 
๕.๒ การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฎิกูล 
๕.๓ การส่งเสริมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

6.1  การส่งเสริมการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง  การ
ปกครอง  และการบริหารแก่
ประชาชน 
6 .2   ก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก ร
ท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
ที่ดี 
 

 

 

กลยุทธ์ 

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และบ้ารุงถนน สะพาน 
และท่อระบายน ้า 
๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้า และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา และขยายเขต
ประปา 
๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา แหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคและการเกษตร 
๑.๕ การบริการสาธารณะ
ที่พึงได้รับ 

๒.๑ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน 
๒.๒ การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการ
ส่งเสริมอาชีพ 
๒.๓ การส่งเสริมปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๑ การเพิ่มโอกาสการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่
ประชาชน 
๓.๒ การส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาทั งใน
ระบบและนอกระบบ 
๓.๓ การส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๔.๑  การพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในสังคม 
๔.๒ การป้องกันและบรรเทา
สาธาระณภัย 
๔.๓ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
 ๔.๔ การพัฒนาการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างสุขภาพ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
สาธารณสุข 
๔.๕ การควบคุมและป้องกันโรค 
๔.๖ การส่งเสริมด้านการกีฬา 
และนันทนาการ 
 

๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรม
การดูแลแหล่งน ้า และการ
บริหารจัดการระบบน ้าเสีย 
๕.๒ การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฎิกูล 
๕.๓ การส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

6.1  การส่งเสริมการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง  การ
ปกครอง  และการบริหารแก่
ประชาชน 
6 .2   ก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก ร
ท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
ที่ดี 
 

 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 



-๓๓- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

      

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ ต ำบลน่ำอยู่  เชิดชูคุณธรรม  งำมล  ำประเพณี  คุณภำพชีวิตดี  และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีแบบมีส่วนร่วม ” 

 

แบบ ยท.๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรง 

แผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แผนงานการเกษตร 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน สะพานและ
ท่อระบายน ้า  
2. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาและขยายเขต
ประปา 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา แหล่งน ้าเพื่อ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

แผนงานการเกษตร 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP 
๓. โครงการส่งเสริมปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการที่เป็นการส่งเสริม
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา ทั งในระบบและ
นอกระบบ 
๓. โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กิจกรรมวันส้าคัญ
ต่างๆทางศาสนา 
 

1.โครงการที่ด้าเนินการเก่ียวกับ
การการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2.โครงการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3.โครงการที่เป็นการส่งเสริม
ระบบความปลอดภยัในชีวิต 

4.โครงการ ที่คนในชุมชน 
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ 
5.โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดในพื นที่ 
6.โครงการที่เป็นการส่งเสริม
และสนบัสนนุกิจกรรมดา้นกีฬา
และนนัทนาการ 

1. โครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สองข้างทางและคคูลอง 
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
ชุมชนน่าอยู่ 

๓.โครงการที่เป็นการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ได้
มาตรฐาน 

 

 

1. เงินส้ารองจ่าย 
๒. สนับสนุนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ ์
๓. จัดหาวัสดุ ซ่อมแซม 
ปรับปรุงครุภัณฑ ์
๔.ค่าใช้จา่ยส้าหรับการเลือกตั ง 
๕. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ปัญหาความยากจน  

 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

การพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค ์

๓.๑ การเพิ่มโอกาสการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
๓.๒ การส่งเสริม และ

การคมนาคมสะดวก  
ระบบสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา   อนุรักษ์
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง  ย่ังยืน  
ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้และปัญหาความ
ยากจนลดลง 

๔.๑  การพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในสังคม 
๔.๒ การป้องกันและบรรเทา
สาธาระณภัย 
๔.๓ การรักษาความสงบ

ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  คุณภาพ
ชีวิตดีขึ น 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ไม่ให้เกิดมลภาวะ  
และมีความย่ังยืน 

 

ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และ
หน่วยงานต่าง ๆการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนว
ธรรมาภิบาล 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
การคมนาคมสะดวก  
ระบบสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

  

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา   อนุรักษ์
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง  ย่ังยืน  
ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้และปัญหาความ
ยากจนลดลง 

 

๕.๑ การส่งเสริม
กิจกรรมการดูแลแหล่ง
น ้า และการบริหาร
จัดการระบบน ้าเสีย 
๕.๒ การบริหารจัดการ

ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  คุณภาพ
ชีวิตดีขึ น 

 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ไม่ให้เกิดมลภาวะ  
และมีความย่ังยืน 

 

ส่งเสริม  สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 

6.1  การส่งเสริมการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง  การ
ปกครอง  และการบริหารแก่
ประชาชน 

กลยุทธ์ 

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บ้ารุงถนน สะพาน และท่อ
ระบายน ้า 
๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ 

๒.๑ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ในชุมชน 
๒.๒ การแก้ไขปัญหา
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 แผนงาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 6๑ 6๒ 6๓ 6๔  

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การคมนาคม
สะดวก  ระบบ
สาธารณูปโภค  
และ
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

1.  ร้อยละของถนนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
 
 
 
 
2.  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 
3.  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
น้้าประปาใช้ให้ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 
 
 
 
4.  ร้อยละพื้นที่นามีน้้าหรือ
ระบบการชลประทานที่
เพียงพอส้าหรับการเกษตร 
 
 
๕. ร้อยละที่ประชาชนพึง
ได้รับประโยชน์ 
อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๕ 
 

๑๐ 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
๑๐ 

๑๕ 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
๑๕ 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน สะพาน
และท่อระบายน้้า  
 
 
2. ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
3. การก่อสร้างปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาและขยายเขต
ประปา 
 
 
 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา แหล่งน้้าเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 
 
 
5. การบริการสาธารณะที่
พึงได้รับ 
 
 
 

1. โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน 
สะพานและท่อ
ระบายน้้า 
๒.โครงการ ขยาย
เขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
 
๓. โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาและ
ขยายเขตประปา 
 
 
๔. โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา แหล่ง
น้้าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 
๕. โครงการเพื่อ
อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
ส้านักปลัด/
กองช่าง 
 
 
 
ส้านักปลัด/
กองช่าง 

ทุกกอง 
 
 
ทุกกอง 
 
 
 
ทุกกอง 
 
 
 
ทุกกอง 
 
 
ทุกกอง 
 
 
 
 
ทุกกอง 

 

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โคงการ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 6๑ 6๒ 6๓ 6๔  

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
แก้ปัญหา
ความยากจน
  
 

เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง  ยั่งยืน  
ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้  และปญัหาความ
ยากจนลดลง 
  
 

ครัวเรือนในพื้นที่ต้าบลมี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
เพิ่มขึ้น  โดยเปรียบ เทยีบ
จากข้อมูล  จปฐ. 
 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
๕ 
 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

 ๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
๕ 

1.การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ในชุมชน 
 
2. การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
การส่งเสริมอาชีพ 
 
 
3.ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ป รั ช ญ า ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การเกษตร 
๒. โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่ม 
OTOP 
๓. โครงการ
ส่งเสริมปรัชญา
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล  
 

ทุกกอง 

 

  

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  ผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ 6๒ 6๓ 6๔  

๓. การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา   อนุรักษ์
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของงบประมาณที่
สนับสนุนโครงการ / กิจกรรม
การศึกษา  การอนุรักษ์  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 

5 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
15 

5 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
20 

5 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
25 

 ๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

1. การเพิ่มโอกาส
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
2. การส่งเสริม  
และสนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
ระบบ  และนอก
ระบบ 
 
3. การส่งเสริม  
และสนับสนุนด้าน
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1.โครงการที่เป็น
การส่งเสริมด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 
 

๒. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา ทั้ง
ในระบบและนอก
ระบบ 
 
๓. โครงการงาน
ประเพณี
วัฒนธรรม/
กิจกรรมวันส้าคัญ
ต่างๆทางศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 
 

ทุกกอง 

 

 

  

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ 6๒ 6๓ 6๔  

4.การพัฒนาด้าน
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนา
สังคมและ
สาธารณสุข 
 

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า    
๒.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน  
คุณภาพชีวิตดีขึ ้

1.ผู้ด้อยโอกาส  
(ผู้สูงอายุ   ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์)
ได้รับการดูแล   
(รับเบี้ยยังชพี)  
เพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบจาก
ข้อมูลพื้นฐาน 
2.  จ้านวนผู้เข้า
รับการ
รักษาพยาบาล
เน่ืองจากการ
เจ็บป่วยลดลง  
โดยวัดจากข้อมูล
ของโรงพยาบาล
ส้าโรง 
3.  ปญัหา
อาชญากรรม  
หรือปัญหาสังคม
ด้านอ่ืนในเขต
ต้าบลส้าโรงลดลง
โดยวัดจากข้อมูล
ของหน่วยราชการ
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
๑๐ 

15 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
๑๕ 

20 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
๒๐ 

25 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
๒๕ 

 ๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 

๗ 

 
 
 
๕ 

1. การพัฒนา  และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
สังคม 
 
 
 

2.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
3.การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 
 
4.การพัฒนาการเรียนรู้  
การเสริมสร้างสุขภาพ  
และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

1.โครงการที่
ด้าเนินการเก่ียวกับ
การการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
2.โครงการ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
3.โครงการที่เป็น
การส่งเสริมระบบ
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 
 
 
4.โครงการ ที่คนใน
ชุมชน ผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับสวัสดิการ 

-ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
-กอง
การศึกษาฯ 

ทุกกอง 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



-40- 
 
 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

4.การพัฒนาด้าน
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนา
สังคมและ
สาธารณสุข 
 

๑.ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า    
๒.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน  
คุณภาพชีวิตดีขึ ้

1.ผู้ด้อยโอกาส  (ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์)ได้รับ
การดูแล   (รับเบีย้ยังชพี)  
เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบจาก
ข้อมูลพื้นฐาน 
2.  จ้านวนผู้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลเน่ืองจากการ
เจ็บป่วยลดลง  โดยวัดจาก
ข้อมูลของโรงพยาบาลส้าโรง 
3.  ปญัหาอาชญากรรม  
หรือปัญหาสังคมด้านอ่ืนใน
เขตต้าบลส้าโรงลดลงโดยวัด
จากข้อมูลของหน่วยราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

5.การควบคุมและ
ป้องกันโรค 
 
 
 
6.การส่งเสริมด้าน
การกีฬา  และ
นันทนาการ 
 

5.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดในพื้นที่ 
 

6.โครงการที่เป็น
การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

-ส้านักปลัด 
-กอง
การศึกษาฯ 

ทุกกอง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



-41- 
 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ 6๒ 6๓ 6๔  

๕. การพัฒนา
ด้านระบบการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่ให้เกิดมลภาวะ  
และมีความยั่งยืน 

1.  ลดปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บจาก
ครัวเรือนให้
น้อยลง 
2.  ส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ไม่น้อย
กว่าปีละ  3  ครั้ง 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 ๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

1. การส่งเสริมกิจกรรม
การดูแลแหล่งน้้า  และ
การบริหารจัดการระบบ
น้้าเสีย 
 
2. การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล 
 
3. การส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

1. โครงการปลูก
ต้นไม้ริมถนนสอง
ข้างทางและคู
คลอง 
๒. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้ชุมชนน่าอยู่ 
๓.โครงการที่เป็น
การส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยที่ได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทุกกอง 

 

  

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ 6๒ 6๓ 6๔  

6. การพัฒนา
ด้านการบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

การพัฒนา
ด้านการเมือง 
และการ
บริหารจัดการ 
 

๑. ส่งเสริม  
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
และหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๒. การบริหาร
จัดการมี
ประสทิธิภาพ  ตาม
แนวธรรมาภิบาล 
 

1.  ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุม
ประชาคม  หรือ
กิจกรรมของ
เทศบาลส้าโรง  
เพิ่มขึ้นโดย
เปรียบเทียบจาก
ข้อมูลพื้นฐาน 
2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดร้ับ
การอ้านวยความ
สะดวก 
3.  ร้อยละของ
โครงการ / 
กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาที่ได้
ด้าเนินการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

๕ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๐ 
 
 
 
 
 
1๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2๐ 
 
 
 
 
 
2๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง  
การปกครอง  และการ
บริหารแก่ประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

 

1. เงินส้ารองจ่าย 
๒. สนับสนุนค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 
๓. จัดหาวัสดุ 
ซ่อมแซม ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
๔.ค่าใช้จา่ยส้าหรับ
การเลือกต้ัง 
๕. โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

ทุกกอง ทุกกอง 

 

แบบ ยท. ๐๓ 

๐๐๐๐๐๐ๆๆ
ๆๆๆๆ๐๒๐๓
04 



-๔๖- 
 

 
 

 
๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติในส านักงานเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดต่อ
ราชการได้สะดวก 

เทศบาลต าบล
ส าโรง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - -  ร้อยละ ๗๕ ประชาชน
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ 

กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 

๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลส าโรง 

เพ่ือพัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตร
แบบครบวงจร 

สนับสนุนโครงการ 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

สินค้าหน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของ
ต าบลเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

ส านักปลัด 
 

           

แบบ ผ.๐๑ 



-๔๗- 
 

 
 

๒. โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑ ศูนย์ ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการการเฝ้า
ระวังการจัดการ
ศัตรูพืช 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP พัฒนากลุ่ม
อาชีพ กลุ่ม 
OTOP ระดับ
ต าบล 

หมู่ที่ ๑-12 240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

240,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 

๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาหา
รายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

นักเรียน นักศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต าบลส าโรง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

นักเรียน นักศึกษามี
รายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

๖. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ

หมู่ที่  
1-12 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

ส านักปลัด 
 



-๔๘- 
 

 
 

เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนสู่การศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ทักษะ
เจตคติที่ดี และ
สามารถ
ประกอบอาชีพ
ได้ 

12  หมู่บ้าน (ฝึก
ทักษะอาชีพตาม
ความต้องการของ
ประชาชน) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ส านักปลัด 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 

๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. โครงการสนับสนุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่ที่  
1-12 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

ส านักปลัด 

๙. โครงการการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า 

เพ่ือให้ผู้พิการมี
อาชีพสามารถ
สร้างรายได้เสริม 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ให้กับผู้พิการใน
พ้ืนที่ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ผู้พิการมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 
 

๑๐. โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ส านักปลัด 



-๔๙- 
 

 
 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้การ
ด ารงชีวิตและ
พ่ึงตนเองได้ 

(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย
แห่งรัฐและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดได้รับ
การสนับสนุน 

ส านักปลัด 

๑๒. สนับสนุนการด าเนินงานอ าเภอ
ย้ิมเคลื่อนที่ 

เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการบริการ
ให้ประชาชน 

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 

๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

เพ่ือสนับสนุน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ส านักปลัด 

๑๔. สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็กพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี 

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนร่วมแสดง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

๑๕. สนับสนุนให้ประชาขนด าเนิน เพ่ือสนับสนุนให้ ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนน้อมน า ส านักปลัด 



-๕๐- 
 

 
 

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

เดินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๖. โครงการสง่เสริมการปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกข้าวที่มี
คุณภาพและ
ปลอดจาก
สารพิษ 

หมู่ที่ ๑-๑๒ ๑๘๘,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๘๘,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๘๘,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๘๘,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 

๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗. โครงการสง่เสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพกลุ่มต่าง ๆ  เช่น ปลูก
พริก ปลูกเห็ดฟาง ฯลฯ ภายใน
เขตเทศบาลต าบลส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๑๒ 1,200,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 
 

๑๘. โครงการรั้วกินได้ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้
พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ 

หมู่ที่ ๑- 1๒ 100,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีพืชผักที่
สามรถบริโภคได้
ตลอด 

ส านักปลัด 

๑๙. โครงการสง่เสริมสนับสนุน ส่งเสริมให้ หมู่ที่ ๑- 12  50,000 - - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพ้ืนที่ ส านักปลัด 



-๕๑- 
 

 
 

เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ประชาชนใน
พ้ืนที่ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

(เทศบาล) ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

 

๒๐. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ หมู่ 12 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทดแทน
การสารเคม ี

หมู่ 12 - - 100,000 
(เทศบาล) 

- ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

เกษตรกรมีอาชีพ
และลดค่าใช้จ่าย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างระดับอ าเภอให้มีความ
แข็งแรง สะอาด สวยงามและ
ซ่อมแซม/จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้มีสถานที่
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่
ทันสมัย 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการในด้านต่าง 
ๆ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ การจัด
สถานที่บริการฯลฯ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีสถานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวก  ทันสมัย 

ส านักปลัด 

2. โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดสถานที่
ให้บริการ/ปรับปรงุ

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส านักปลัด 



-๕๒- 
 

 
 

ทางอินเตอร์เน็ต
แก่ประชาชน 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ใช้งานได้เสมอ 

มีความพึง
พอใจ 

ได้สะดวก  รวดเร็ว 

3. โครงการชั้นวางหนังสือบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ 

เพ่ือให้จุดบริการ
ที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้านมี
ชั้นวางหนังสือ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

-ชั้นวางหนังสือ
นิตยสาร/วารสาร
และชั้นวาง
หนังสือพิมพ์ 
จ านวน  12  
หมู่บ้าน 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้บริการ
ที่อ่านหนังสือ
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือให้มีสถานที่
รับประทาน
อาหารให้ถูก
หลักโภชนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่ง 

500,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

มีสถานที่
รับประทานอาหาร
ให้ถูกหลักโภชนา 

กองการศึกษา
ฯ 
 

๒. โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อม
หลังคา 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

1,500,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา
ฯ 
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๓. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือบ่งบอกถึง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่ง 

150,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

๔. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บูรพาแห่ง
ใหม่) 

เพ่ือแสดง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ
ไทย  

1  ต้น 30,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เป็นสัญลักษณ์ของ
ความไทย  

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการต่อเติมห้องปฐม
พยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
นาเจริญ 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมห้อง
พยาบาลให้มี
ความแข็งแรง
มั่นคง 

๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

อาคารมีความมั่นคง กองการศึกษา
ฯ 

๖. โครงการอบรมให้ความรู้ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนประจ าปี  

เพ่ือให้เด็กมี
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียน 20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง

เด็กได้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา
ฯ 
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25๖๑ พอใจ 
๗. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียน ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา
ฯ 

๘. โครงการปลูกฝังค่านิยมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ 

นักเรียน ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ค่านิยม 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
สื่อการศึกษาศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตต าบลส าโรง 

เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาต้ังแต่
ระดับการศึกษา
ก่อนวัยเรียนถึง
การศึกษาภาค
บังคับ 

จัดซื้อ / จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สนามเด็ก
เล่นในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนที่
เพียงพอและเหมาะ
กับการพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๐. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก

จัดซื้อ / จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ของเล่น

150,000 
(เทศบาล.) 

150,000 
(เทศบาล.) 

150,000 
(เทศบาล.) 

150,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียนได้รับ

กองการศึกษา
ฯ 
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แห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแก่
ศูนย์เด็กเล็กและ 
ร.ร. ในพ้ืนที่ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

ความสนุกสนานใน
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๑๑. โครงการสานสัมพันธ์วันวิชาการ เพ่ือให้เด็กได้
เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ 

ส่งเสริม  สนับสนุน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กนักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของการ
เรียนรู้ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

เพ่ือสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ แก่
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดหาอาหารเสริม  
(นม)  ร.ร. หรือ
ด าเนินการด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กปฐมวัยและ
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย  สติ  
ปัญญาท่ีสมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๓. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือสนับสนุน สนับสนุนการ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ เด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา
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(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม)
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ แก่
เด็ก 

ด าเนินงานด้านการ
จัดหาอาหารเสริม  
(นม)  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หรือ
ด าเนินการด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ๑๐๐ 
นักเรียนพึง

พอใจ 

ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย  สติ  
ปัญญาท่ีสมวัย 

ฯ 

๑๔. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

เพ่ือสนับสนุน
อาหารกลางวันที่
มีคุณค่าทาง
โภชนาการแก่
เด็ก 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดหาอาหาร
กลางวัน 

2,200,000 
(เทศบาล) 

2,200,000 
 (เทศบาล) 

2,200,000 
 (เทศบาล) 

2,200,000 
 (เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนเพียงพอ 

กองการศึกษา
ฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน
อาหารกลางวันที่
มีคุณค่าทาง
โภชนาการแก่
เด็ก 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดหาอาหาร
กลางวัน 

700,000 
(เทศบาล.) 

700,000 
(เทศบาล.) 

700,000 
(เทศบาล.) 

700,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนเพียงพอ 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๖. โครงการสนับสนุนวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือสนับสนุน
วัสดุงานบ้านงาน
ครัวให้แก่ศูนย์

จัดซื้อ / จัดหาวัสดุ
งานบ้าน 

งานครัวรูปแบบ

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง

มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวได้ใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

กองการศึกษา 
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พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล
ต าบลส าโรง 

ต่าง ๆ พอใจ เพียงพอ 

๑๗. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มั่นคงและถาวร 

จ านวน  3 แห่ง 300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เพ่ือให้อาคารมี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัย น่าอยู่  
น่าเรียน 

กองการศึกษา 

๑๘. โครงการก่อสร้างรั้ว/ต่อเติมรั้ว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

จ านวน  3 แห่ง 300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เพ่ือให้อาคารมี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัย น่าอยู่  
น่าเรียน 

กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙. โครงการเยาวชนสีขาว หัวใจสี
เขียว 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนปลอด
ยาเสพติดและ
เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดยา
เสพติดใน
ท้องถ่ิน 

นักเรียนชั้น ม.1-3 
ทุกคน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนปลอดยา
เสพติดและป้องกัน
การแพร่ระบาดยา
เสพติดในท้องถ่ิน 

กองการศึกษา
ฯ 

๒๐. โครงการปรับปรงุสนามเด็กเล่น เพ่ือให้นักเรียนมี สนามเด็กเล่น 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ โรงเรียนมีสนามเด็ก กองการศึกษา 
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โรงเรียนบ้านหว้าน 
 

พัฒนาการตาม
วัย 

พร้อมเครื่องเล่น 1 
ชุด 

(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ๑๐๐ 
นักเรียนพึง

พอใจ 

เล่นไว้ให้บริการ
ประชากรในพ้ืนที่
และนักเรียนมี
พัฒนาการตาม
ศักยภาพ 

๒๑. โครงการปรับปรงุสนามเด็กเล่น เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการตาม
วัย 

สนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่น 1 
ชุด 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

โรงเรียนมีสนามเด็ก
เล่นไว้ให้บริการ
ประชากรในพ้ืนที่
และนักเรียนมี
พัฒนาการตาม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เพ่ือให้มีรั่วรอบ
ขอบชิดมั่นคง
แข็งแรง
ปลอดภัย 

ได้รั้วที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

โรงเรียนมีรั้วที่มั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย
แก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กองการศึกษา
ฯ 

๒๓. ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน เพ่ือให้มี
หอประชุมที่
สวยงามสะอาด
น่าใช้และเพ่ือ

มีหอประชุมที่
สวยงามน่าใช้ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

โรงเรียนมี
หอประชุมที่
สวยงามสะอาดน่า
ใช้และเพ่ือส าหรับ

กองการศึกษา 
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ส าหรับบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานอื่น  

บริการประชาชน
และหน่วยงานอื่น 

๒๔. โครงการประกวดกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ประกวด
กิจกรรม
สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
และจัดแสดงผล
งานการประกวด
แข่งขันศิลปะ 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรง  ชั้นอนุบาล 
– ชั้น ม.3 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนในเขต
ต าบลส าโรงเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
ผลงานศิลปะและ
จัดแสดงผลงาน
ประกวดแข่งขัน 

กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย 

นักเรียนทุกคนรู้
สัมมาคารวะรู้จัก

กราบไหว้ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

กองการศึกษา
ฯ 

๒๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนปลอด
ยาเสพติดและ

นักเรียน 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง

นักเรียนปลอดยา
เสพติดและป้องกัน
การแพร่ระบาดยา

กองการศึกษา 



-๖๐- 
 

 
 

เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดยา
เสพติดใน
ท้องถ่ิน 

พอใจ เสพติดในท้องถ่ิน 

๒๗. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านหนองเทา 

เพ่ือพัฒนา
อาคารสถานที่ให้
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนบ้านหนอง
เทา 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

มีอาคารที่แข็งแรง
มั่นคง 

กองการศึกษา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘. เกษตรผสมผสานเพ่ืออาหาร
กลางวัน 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ 

โรงเรียนบ้านหนอง
สองห้อง 

๓,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๓,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๓,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

๓,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนได้ทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

กองการศึกษา 

๒๙. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมแก่

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

กองการศึกษา 



-๖๑- 
 

 
 

นักเรียน พอใจ 
๓๐. เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้แนวทาง
ในการประกอบ
อาชีพ 

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๑,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

กองการศึกษา 

๓๑. รณรงค์สร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ตระหนักในการ
ทิ้งขยะ 

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

กองการศึกษา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ในด้าน
วิชาการ 

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

กองการศึกษา 

๓๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี 

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๕๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 



-๖๒- 
 

 
 

พอใจ 
๓๔. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และฝึก
ตนเองเก่ียวกับ
การใช้สิทธิ
เสรีภาพ 

โรงเรียนบ้านส าโรง
ฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมีมีวินัยใน
การปกครองตนเอง 

กองการศึกษา 

๓๕. โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ
ส าหรับเด็ก 

เพ่ือให้มีอ่างล้าง
มือส าหรับเด็ก
นักเรียน 

จ านวน 2 แห่ง 50,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมีอ่างล้าง
มือที่ถูกสุขอนามัย 

กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๖. โครงการติดต้ังเครือข่ายระบบ
สัญญาอินเตอร์เน็ตส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง 

เพ่ือใช้กรอก
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้าน
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ระบบ ccis) 

1 โครงการ 150,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

ข้อมูลสารสนเทศ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

๓๗. โครงการก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีห้องสุขา
ที่ถูกสุขอนามัย 

จ านวน 2 แห่ง 200,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องสุขาท่ีเพียงพอ 

กองการศึกษา 



-๖๓- 
 

 
 

นักเรียนพึง
พอใจ 

๓๘. โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหว้าน  หมู่ที่  2 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร  
คสล.  ตามแบบ  
เทศบาล  จ านวน  

1  แห่ง 

- 1,500,000 
(เทศบาล) 

- - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียนใน
พ้ืนที่มีสถานที่
พัฒนาการความรู้
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

๓๙. โครงการเทคโนโลยี (ICT) 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 

นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับพ้ืนฐาน
ได้ 

๑ โครงการ - ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนเกิดทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน 

กองการศึกษา
ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๐. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนมีที่
ก าจัดขยะและ
นักเรียนมีสุข
ภาวะที่ดี 

เตาเผา  1 ที่ - - 30,000 
(เทศบาล) 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

โรงเรียนมีที่ก าจัด
ขยะและนักเรียนมี
สุขภาวะที่ดี 

กองการศึกษา 

๔๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี 

เพ่ือให้ความรู้
การเลี้ยงดูบุตร 

ประชาชนในเขต
ต าบลส าโรง 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

- ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้ความรู้
ในการเลี้ยงดูบุตร 

กองการศึกษา 



-๖๔- 
 

 
 

๔๒. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
ท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนในเขต
เทศบาลได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรง 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

เยาวชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

๔๓. โครงการสง่เสริมอาชีพส าหรับ
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
ทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียน 

นักเรียน - - - ๓๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนพึง
พอใจ 

นักเรียนมีอาชีพและ
มีรายได้เสริม 

กองการศึกษา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณี
สงกรานต์ให้
ด ารงอยู่ 

สนับสนุนกิจกรรม 
วันสงกรานต์  ปีละ 
1  ครั้ง 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ินคง
อยู่คู่สังคมตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

๒. โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลส าโรง 

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
จริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนใน

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนมี
จิตใจที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษา
ฯ 



-๖๕- 
 

 
 

ต าบล 
๓. โครงการงานพิธีทางศาสนา งาน

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ต่าง ๆ 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา 

สนับสนุนกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวันส าคัญ
ทางศาสนาคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

๔. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว
จังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือเผยแพร่
สารสนเทศ
ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรม
ร่วมกันทุกภาค
ส่วน   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็ก นักเรียน 
เยาวชนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้สถานที่
ท่องเท่ียวที่ส าคัญ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ และ
ด ารงไว้ซึ่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
คงอยู่คู่สงัคม
ตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

๖. โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินระดับต าบลส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  

ก่อสร้างอาคาร  
คสล.  ตามแบบ
เทศบาล  จ านวน  

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  

กองการศึกษา
ฯ 



-๖๖- 
 

 
 

จารีต  ประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1  แห่ง ประเพณีและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน 

๗. สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีลห้า 

เพ่ือให้สังคม
ปลอดอบายมุข
ในชุมชน 

หมู่ 1-12 120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สังคมปลอด
อบายมุขในชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ 

๘. สนับสนุนงานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่งงานรัฐ
พิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 
ปีละ  1  ครั้ง 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ินคง
อยู่คู่สังคมตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 

เพ่ือให้ประชาชน
มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับการเล่น
กีฬาหรืออก
ก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านต่าง 

ๆ 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายมาก
ข้ึนและมีสุขภาพที่
แข็งแรงข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๐. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยา
เสพติดต าบลส าโรง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล  ปีละ  

1  ครั้ง 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกายมาก
ข้ึนและเกิดความ

กองการศึกษา
ฯ 



-๖๗- 
 

 
 

สามัคค ี
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม

สัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด เทศบาลส าโรง 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีการออก
ก าลังกายและ
เกิดความสามัคค ี

ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาตามโครงการ 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กมีการออกก าลัง
กายมากข้ึนและได้มี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๒. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา 

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา รู้กฎ  
กติกา  การกีฬา
ได้ถูกต้อง 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา รู้กฎ  
กติกา  การกีฬาได้
ถูกต้อง 

กองการศึกษา
ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีแลละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึง
ความจงรักภักดี 

จ านวน ๒ ซุ้ม ๑๐๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา
ฯ 

๑๔. โครงการสง่เสริมกฬีาในชุมชน เพ่ือสร้างความ
สามัคค ี

๑ โครงการ - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี 

กองการศึกษา
ฯ 

 



-๖๘- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๑  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์ผู้สงูอายุ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุให้ดีข้ึน 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

1,506,000 
(เทศบาล) 

1,506,000 
(เทศบาล) 

1,506,000 
(เทศบาล) 

1,506,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๒. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการให้ดีข้ึน 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

324,000 
(เทศบาล) 

324,000 
(เทศบาล) 

324,000 
(เทศบาล) 

324,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 



-๖๙- 
 

 
 

๓. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้ดี
ข้ึน 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

54,000 
(เทศบาล) 

54,000 
(เทศบาล) 

54,000 
(เทศบาล) 

54,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการวันผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิด
ความกตัญญู
กตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุหรือผู้มี
พระคุณ 

สนับสนุนกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุปีละ  1  
ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณและ
เสริมสร้างความ   
รู้สึกที่ดีต่อกันใน
สังคม 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดหาอุปกรณช์่วยเหลือ
ผู้พิการ 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

ผู้พิการในเขต
ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตและความ

ส านักปลัด 



-๗๐- 
 

 
 

ความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการให้ดีข้ึน 

พึงพอใจ เป็นอยู่ดีข้ึน 

๓. โครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้
องค์ราชัน   

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดี
ข้ึน 

ประชาชนผู้ยากไร้
ในพ้ืนที่ต าบล
ส าโรง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนผู้ยากไร้มี
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ  
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพเสริมและ
มีงานท า รวมตัว
เป็นกลุ่มมีรายได้  
และพัฒนาฝีมือ 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  
ในเขตต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพเสริมและมี
งานท า รวมตัวเป็น
กลุ่มมีรายได้  และ
พัฒนาฝีมือ 

ส านักปลัด 

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

เพ่ือส่งเสริมให้
คนพิการมี

คนพิการ 139 คน 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

คุณภาพีสุขภาพ
แข็งแรงมีอุปกรณ์

ส านักปลัด 



-๗๑- 
 

 
 

สุขภาพที่
แข็งแรง และมี
อุปกรณ์
ช่วยเหลือ 

พึงพอใจ ช่วยเหลือในการ
ด าเนินชีวิต 

๖. โครงการอบรมอาชีพให้แก่คน
พิการ 

เพ่ือให้คนพิการ
มีอาชีพและ
รายได้ 

คนพิการ 139 คน 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

คนพิการมีอาชีพ
และรายได้ 

ส านักปลัด 

๗. โครงการอบรมอาชีพให้แก่สตร ี เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้แก่สตรี
ในเขตต าบล
ส าโรง 

60 คน 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สตรีในพ้ืนที่ต าบล
ส าโรงมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เสริม 

ส านักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีการพัฒนา
สุขภาพจิตใจ 

ผู้สูงอายุ 804 คน 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงและมี
สุขภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 

๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพ่ือให้สตรีต าบล
ส าโรงมีการ
รวมกลุ่มท า

ผู้แทนสตรีต าบล
ส าโรง 60 คน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สตรีในเขตต าบล
ส าโรงมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม 

ส านักปลัด 



-๗๒- 
 

 
 

กิจกรรมด้วยกัน 
๑๐. โครงการป้องกันการกระท า

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือป้องกันการ
กระท าความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 100 
คน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่ถูก
กระท าความรุนแรง 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด
เชื้อ HIV 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
ผู้ป่วย HIV 

ผู้ติดเชื้อ HIV ใน
เขตต าบลส าโรง 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วย HIV ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในด้าน
ต่าง ๆ 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนได้ 

ส านักปลัด 

2. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สนับสนุนการ
ด าเนินการฉีด

วัคซีนป้องกันโรค

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชนได้ 

ส านักปลัด 
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พิษสุนัขบ้าในด้าน
ต่าง ๆ 

3. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์อื่น  ๆ 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคใน
สัตว์อื่น ๆ เช่น 
โค  กระบือ  
สุกร 

สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคที่
เกิดในสัตว์อื่นด้าน

ต่าง ๆ 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรคใน
สัตว์เลี้ยง  เช่น  
กระบือ  โค  สุกร  
ฯลฯ  ได้ 

ส านักปลัด 

4. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่  
2009 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ุใหม่ 2009 

สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค

ไข้หวัดใหญ่ในด้าน
ต่าง ๆ 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ชุมชนสามารถลด
อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกได้
และชุมชนมีความ
ร่วมมือด้วยดี 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บ
หรือผู้ป่วย
กะทันหัน 

12 หมู่บ้าน 600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ที่รวดเร็วและ
สะดวก 

ส านักปลัด 

๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัด
นก 

ส านักปลัด 
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ไข้หวัดนก 
๗. โครงการควบคุมโรคมื้อ เท้า 

ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน 
เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคมื้อ 
เท้า ปาก ในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคมื้อ 
เท้า ปาก ในเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคมื้อ เท้า 
ปาก ในเด็กก่อนวัย
เรียน 

ส านักปลัด 

๘. โครงการคาราวานบริการ
สุขภาพเคลื่อนที่ 

เพ่ือรับบริการ
บริจาคโลหิต
เคลื่อนที่และ
บริการทาง 
ทันตกรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

40,000 
(เทศบาล.) 

40,000 
(เทศบาล.) 

40,000 
(เทศบาล.) 

40,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับบริการทางทัน
ตกรรมและมีโลหิต
เพียงพอในการ
รักษาผู้ป่วย 

ส านักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙. โครงการศูนย์  3  วัยและสายใย
รักแห่งครอบครัว  

เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัว 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สถาบันครอบครัว
และชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการประกวดหมู่บ้าน 
น่าอยู่ 

เพ่ือกระตุ้นให้
หมู่บ้านต่าง ๆ มี

จัดกิจกรรม
ประกวด 

30,000 
(เทศบาล.) 

30,000 
(เทศบาล.) 

30,000 
(เทศบาล.) 

30,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

ประชาชนในพ้ืนที่
เกิดความต่ืนตัวใน

ส านักปลัด 
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การรักษาความ
สะอาด 

หมู่บ้านน่าอยู่  ปี
ละ  1  ครั้ง 

พึงพอใจ การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

๑๑. โครงการสง่เสริมสนับสนุนสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชนในเขต
ต าบลส าโรง 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

ส านักปลัด 

๑๒. โครงการร้านอาหารสะอาดใส่ใจ
สุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหาร
ที่สะอาด 
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ร้านอาหารในเขต
เทศบาลต าบล

ส าโรง 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

20,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใย
รักแห่งครอบครัว 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทัศนคติ
ในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่  แก่  
อสม. และภาค
เครือข่าย 

อสม.เชี่ยวชาญ  
สาขานมแม่สายใย
รักแห่งครอบครัว  
ต าบลส าโรง  และ
ภาคีเครือข่ายอปท. 
และภาคราชการ  
มีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการ

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ต าบลส าโรง  ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  
ต าบลนมแม่ 

ส านักปลัด 
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เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
๑๔. โครงการใกลบ้้าน ใกล้ใจเพ่ือ

ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้
คนพิการมี
สุขภาพที่
แข็งแรง และมี
อุปกรณ์
ช่วยเหลือ 

เพ่ือส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพให้

ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้
พิการในชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้
พิการได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใน
ชุมชน 

เพ่ือให้บริการ
ตรวจสุขภาพ
และเฝ้าระวัง
ภาวะ
โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิต
สูง 

12 หมู่บ้าน 80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพ 

ส านักปลัด 

๑๖. โครงการลดพุง ลดโรค เพ่ือให้ประชาชน
มีการดูแล
สุขภาพตนเอง
มากข้ึน 

ประชาชนในเขต
ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรงมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 
 

๑๗. โครงการตรวจคัดกรองเชาวน์
ปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กที่
เชาวน์ปัญญาต่ า
กว่าเกณฑ์ 

เด็กเล็กในเขต
ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในเขตต าบล
ส าโรง 

ส านักปลัด 
 

๑๘. โครงการตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

เพ่ือส่งเสริม
กระตุ้นเด็กที่มี
พัฒนาการต่ า
กว่าเกณฑ์ 

เด็ก 0-5 ปีในเขต
ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในเขตต าบล
ส าโรง 

ส านักปลัด 
 



-๗๘- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙. โครงการอบรมเพ่ิมเติมศักยภาพ 
อสม. ต าบลส าโรง 

เพ่ือให้ อสม. มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชน
ครัวเรือนที่
รับผิดชอบ 

อสม. ต าบลส าโรง 20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

อสม. พัฒนาเป็น 
อสม.เชี่ยวชาญ 

ส านักปลัด 
 

๒๐. โครงการซื้อเครื่องพ่นเคมี 
(เครื่องพ่นยุง) 

เพ่ือป้องกันการ
เกิดไข้เลือดออก 

หมู่ 1-12 150,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
 

๒๑. โครงการสง่เสริมกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอายุต าบลส าโรง 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลส าโรง 

20,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรง 

ส านักปลัด 
กลุ่มงานเวช 

๒๒. โครงการสุขภาพประจ าปีให้
พนักงานเทศบาล 

เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพที่ดี 

พนักงานเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

บุคลากรมสีุขภาพที่
ดี 

ส านักปลัด 
กลุ่มเวชฯ 

 
 
 
 



-๗๙- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓. โครงการอบรมมาตรฐาน
ร้านอาหารปลอดภัย 

เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
มีความรู้ด้านการ
สุขาภิบาล 

ร้านอาหาร/แผง
ลอย ในเขตต าบล
ส าโรง 

- 30,000 
(เทศบาล) 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
 

๒๔. โครงการตลาดนัดสีเขียว เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดีข้ึน 

ประชาชนในเขต
ต าบลส าโรง 

- 30,000 
(เทศบาล) 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ส าโรงมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 
กลุ่มงานเวช 

๒๕. โครงการอบรมให้ความรู้การ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยในกลุ่มวัยรุ่น 

เพ่ือให้เยาวชน
ได้ความรู้
เก่ียวกับการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เยาวชนในเขต
ต าบลส าโรง 

- - - 25,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เยาวชนในเขต
เทศบาลได้ความรู้ 

ส านักปลัด 
 

๒๖. โครงการอบรมเพศศึกษาใน
โรงเรียน 

เพ่ือลดปัญหา
การต้ังครรภ์ใน
วัยเรียน 

โรงเรียน - - - 20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

ส านักปลัด 
กลุ่มเวชฯ 

๒๗. โครงการผลิตสื่อสุขศึกษา เพื่อให้มีสื่อในการ
ส่งเสริมป้องกัน 
ควบคุมโรคใน
ชุมชน 

ประชาชน - - - 20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีสื่อเพียงพอในการ
รณรงค ์

ส านักปลัด 
กลุ่มเวชฯ 



-๘๐- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันข้ึนปี
ใหม่ 

เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางอย่างคับ
คั่ง 

สนับสนุนการต้ังจุด
ตรวจในช่วง
เทศกาลวันหยุดที่
ส าคัญประจ าป ี

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วง

เทศกาล 

สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลได้ 

ส านักปลัด 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญที่มีการ
เดินทางอย่างคับ
คั่ง 

สนับสนุนการต้ังจุด
ตรวจในช่วง
เทศกาลวันหยุดที่
ส าคัญประจ าป ี

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วง

เทศกาล 

สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลได้ 

ส านักปลัด 

3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและภัย
อื่นๆ 

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก   
อุทกภัย  วาตภัย
หรือภัยอื่น ๆ      
ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

จัดหาวัสดุต่างๆ
ส าหรับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สามารถบรรเทา
ปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัย วาตภัย
และภัยอื่นๆ  ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

ส านักปลัด 

 
 



-๘๑- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านต่าง ๆ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยด้าน
ต่าง ๆ สามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1  โครงการ 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และน ามาใช้
ในชีวิตประจ าได้ 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดหา  วัสดุอุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย ครบ
ครันในการ
ส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ส านักงานมี
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
ครบครัน 

มีวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่
ทันสมัยและ 
ครบครัน 

ส านักปลัด 

๖. โครงการจัดท าต าบลจ่ายน้ า
ให้กับรถบรรทุกน้ า 

เพ่ือมีสถานที่
จ่ายน้ าให้กับทุก
ต าบลในเขต
อ าเภอส าโรง 

๑ โครง ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

มีสถานที่จ่ายน้ า
ให้กับทุกต าบลใน
เขตอ าเภอส าโรง 

ส านักปลัด 



-๘๒- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ครบ
ครัน 

๑.ชุดปฏิบัติการ
พร้อมแถบสะท้อน
แสงปักชื่อ
หน่วยงานจ านวน 
๔ ชุด 
๒. ไฟหยุดตรวจ
จ านวน ๒ ชุด 
๓. แผงกั้นจราจร
พร้อมชื่อขนาด ๑ 
ม. ×๒ ม. จ านวน 
๒๐ แผง 
๔.กรวยยางจราจร 
๘๐ คาดแถบ
สะท้อนแสงจ านวน 
๒๐ อัน 
๕.เสื้อกั๊กสะท้อน
แสงจ านวน ๕๐ ตัว 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

๑๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

๒๒,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

ส านักงานมี
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
ครบครัน 

มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ครบครัน 

ส านักปลัด 

 



-๘๓- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๔  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. 
(ต่อ) 

โครงการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ครบ
ครัน 

๖. สายส่งน้ าโพลีเอ
สเตอร์ขนาด ๑ น้ิว
ครึ่ง ยาว ๒๐ เมตร 
จ านวน ๒ เส้น 
๗. ชุดดับเพลิงชนิด
คลุมยาวจ านวน ๔ 
ชุด 
๘. ตะขอเกี่ยวชัก
ด้ามไม้ขนาด ๓.๕ 
เมตร จ านวน ๑ 
อัน 
๙. จัดซื้อตะบองไฟ
วาบวาบ 
๑๐. สีน้ ามัน(แดง,
ขาว,ด า,เหลือง) 
๑๑. กล้องวงจรปิด
จุดเสี่ยง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
๑,๙๐๐ 

(เทศบาล) 
 
 

๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 
๓,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล 

- - - ร้อยละ 
๑๐๐ 

ส านักงานมี
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
ครบครัน 

มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ครบครัน 

ส านักปลัด 

 



-๘๔- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุน
การป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดในเขต
พ้ืนที่  หมู่บ้าน  
ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง 

สนับสนุนการ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชนได้ 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)หรือส่งเสริม
กิจกรรมวันอปพร. 

เพ่ือให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้  เทคนิค
ในบทบาทหน้าท่ี
ตนเอง 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม   

อปพร.  จ านวน  1  
ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

อปพร.  สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือลดปัญหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ 

๑ โครงการ 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 
ในการป้องกันยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 



-๘๕- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4. โครงการจัดซื้อน้ ายาตรวจสาร
เสพย์ติดในปัสสาวะ 

เพ่ือตรวจ
ปัสสาวะผู้เสี่ยง
กับยาเสพติด 

ประชาชนทั่วไป 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5. โครงการต ารวจอาสาป้องกัน 
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ต ารวจ
อาสาได้มี
บทบาทในการ
ช่วยเหลือตรวจ
ตราป้องกัน
ปราบปรามยา
เสพติด 

สนับสนุนโครงการ 26,350 
(เทศบาล) 

26,350 
(เทศบาล) 

26,350 
(เทศบาล) 

26,350 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

มีปริมาณ
อาสาสมัครที่เป็นจิต
อาสาเพ่ิมข้ึนและมี
การแจ้งข่าว
อาชญากรรม
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

6. ปลูกฝังวินัยจราจร เมาไม่ขับ ขับ
ไม่โทร 

เพ่ือลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
การจราจร 

100 คน 52,000 
(เทศบาล) 

52,000 
(เทศบาล) 

52,000 
(เทศบาล) 

52,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดอุบัติเหตุทาง
การจราจร 

ส านักปลัด 

7. อาสาจราจร เพ่ือเสริมสร้าง
วินัยจราจร 

100 คน 26,000 
(เทศบาล) 

26,000 
(เทศบาล) 

26,000 
(เทศบาล) 

26,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

เสริมสร้างวินัยทาง
จราจร 

ส านักปลัด 

 
 
 



-๘๖- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอกคลองกุดชี   
ล าห้วยผับ  ล าห้วยผับแล้งและ  
ล าห้วยแฝก   

เพ่ือให้คลอง
ธรรมชาติสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ขุดลอกคลองที่ต้ืน
เขิน   

ตามแบบของ
เทศบาล  ก าหนด  

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

คลองธรรมชาติ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

๒. โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่ง
น้ า 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

คลองธรรมชาติ
สะอาด 

ส านักปลัด 

๓. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

1 โครงการ 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดปริมาณขยะ ส านักปลัด 

๔. โครงการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือลดมลพิษ ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดมลพิษ ส านักปลัด 

๕. ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกลู
เพ่ือน ากากมาใช้เป็นปุ๋ย 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  ลด
รายจ่ายเพ่ิม
รายได้ 

จ านวน  1  แห่ง 150,000 
(เทศบาล) 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
ที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
ลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้ 

ส านักปลัด 



-๘๗- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดหาถังขยะประจ า
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

๓๐๐ ใบ ๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลมีถังขยะ
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

๗. โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสอง
ข้างทางและคูคลอง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ริมถนน
สองข้างทาง  และ
ริมคูคลอง 

สนับสนุนการปลูก
ต้นไม้ริมถนนสอง
ข้างทางและริมคู
คลอง 

10,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

มีจ านวนต้นไม้เพ่ิม
มากข้ึนเพ่ือรักษา
สมดุลธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

๘. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ให้
ชุมชนน่าอยู่ 

เพ่ือปรับปรุงชุมชน
ให้สะอาดสวยงาม
น่าอยู่ น่ามอง 

ปรับปรุงหมู่บ้านใน
เขตต าบล 
ตามแบบ เทศบาล.  
ก าหนด 

100,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ท าให้ชุมชนในเขต
ต าบลส าโรงน่าอยู่  
น่ามอง 

ส านักปลัด 

๙. โครงการปลูกต้นไม้รอบบ่อขยะ เพ่ือฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุนการปลูก
ต้นไม้ 

80,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

มีพ้ืนที่สีเขียวมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการหน้าบ้านสะอาด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับภูมิทัศน์
และการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

12 หมู่บ้าน 120,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ท าให้ชุมชนในเขต
ต าบลส าโรงน่าอยู่  
น่ามอง 

ส านักปลัด 

 



-๘๘- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 

เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมาย 

1  ครั้ง 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน

กฎหมายมาก
ข้ึน  

ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรม
ประชาธิปไตย 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความรู้  
ความเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

1  ครั้ง 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี

ความรู้
เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

3. โครงการสนับสนุนการร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาของ
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจกระบวน การ
ท างานของสภา  
เทศบาล 

สนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมสภา
เทศบาล  ของ
ประชาชน 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน

เข้าใจในการ
ท างานของ
เทศบาล   

ประชาชนเข้าใจใน
กระบวน การ
ท างานของเทศบาล  
มากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

4. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

เพ่ือเป็นการแสดง
พลังของกลุ่ม
อาสาสมัครปกป้อง
สถาบัน 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี

ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
จิตส านึกและเกิด
ความรักสมัคร
สมานสามัคค ี

ส านักปลัด 



-๘๙- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เพ่ือให้มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีที่มีความ
เหมาะสม  ถูกต้อง  
สะท้อนปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด 

จัดประชาคม
หมู่บ้านทุกหมู่ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีของ
ต าบล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีส่วนร่วม

ในการ
จัดท าแผน  

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลัด 

6. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วยกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพ่ือให้มีแผนพัฒนา
ชุมชนที่มีความ
เหมาะสม  ถูกต้อง   

จัดประชาคม
หมู่บ้านทุกหมู่ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน
ของต าบล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีส่วนร่วม

ในการ
จัดท าแผน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลัด 

7. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา ฯ 

๑ โครงการ 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีส่วนร่วม

ในการ
จัดท าแผน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 

ส านักปลัด 

 
 



-๙๐- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8. โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้เทศบาล  ได้
เข้าถึงประชาชนใน
พ้ืนที่ 
เพ่ือรับทราบปัญหา
ต่าง ๆ 

จัดโครงการออก
หน่วย 
บริการ ฯทั้ง  12  
หมู่บ้าน 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
เข้าใจการ
ท างานของ
เทศบาล 

ประชาชนเข้าใจ
การด าเนินงานของ
เทศบาลมากข้ึน 

ส านักปลัด 

9. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 

ประชาชนในพ้ืนที่
ทั้ง  
 12  หมู่บ้าน 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
เทศบาล
สามารถ
จัดเก็บ

รายได้เพ่ิม 

เทศบาล สามารถ
จัดเก็บรายได้เพ่ิม
มากข้ึน 

กองคลงั 

10. โครงการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภา
ท้องถ่ินภายในเขต
ต าบลส าโรง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
มีผู้น าฝ่าย
บริหารและ

สมาชิก
สภาฯ 

มีผู้น าทางฝ่าย
ผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภา
ท้องถ่ินภายในเขต
ต าบลส าโรง 

ส านักปลัด 

11. โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ประชาชนในพ้ืนที่ 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
เทศบาลมี

ข้อมูล
เพียงพอใน
การจัดท า

แผน 

มีข้อมูลเพียงพอใน
การจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครอง 

ส านักปลัด 



-๙๑- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒. โครงการสร้างเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมและ
วิธีการท างานที่
สุจริตโปร่งใส 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากร
น าความรู้
ไปยึดถือ
ปฏิบัติ 

น าความรู้ที่ได้รับไป
ยึดถือปฏิบัติ 

ส านักปลัด 

๑๓. โครงการสนับสนุนด้านการ 
ศึกษาแก่คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล,  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่
บุคลากรท้องถ่ิน 

สนับสนุน
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากร
น าความรู้
มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๑๔. โครงการสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมแก่คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิก  เทศบาล  พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถ่ิน 

๑ โครงการ 150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากร
น าความรู้
มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บุคลากรน าความรู้
กลับมาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

 
 
 



-๙๒- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการทัศนศึกษาและดูงาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
ศักยภาพให้แก่
สมาชิกสภา  
เทศบาล .   คณะ
ผู้บริหาร,พนักงาน
เทศบาล  และ
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตาม 
สถานที่ต่าง ๆ  ปี
ละ  1  ครั้ง 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
บุคลากร
น าความรู้
มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บุคลากรน าความรู้
ที่ได้จากการทัศน
ศึกษาและดูงาน
กลับมาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๑๖. โครงการลดข้ันตอนและ
กระบวนการท างาน 

เพ่ือให้การบริการ
ของเทศบาล  เกิด
ความคล่องตัว 
รวดเร็ว 

๑ โครงการ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

ได้รับ
บริการที่
รวดเร็ว 

ประชาชนผู้มารบั
บริการได้รับการ
บริการที่สะดวก  
รวดเร็วและ
ประทับใจ 

ส านักปลัด 

๑๗. โครงการความร่วมมือจากการ
ช าระภาษีท้องถ่ิน 

เพ่ือให้การ
สนับสนุนตาม
โครงการ 

จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ประชาชน 

ได้รับความสะดวก
ในการช าระภาษี
ท้องถ่ิน 

กองคลงั 

 



-๙๓- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘. โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษ ี เพ่ือปรับและพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

จัดท าระบบแผนที่
ภาษี 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
เทศบาล
สามารถ

จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 

สามารถพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ให้
เพ่ิมสูงข้ึน 

กองคลงั 

๑๙. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลส าโรง 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

สนับสนุนการ
ฝึกอบรม/การจัด
ฝึกอบรมทั้งที่ 
เทศบาล 
ด าเนินการเองหรือ
ส่งฝึกอบรมที่
หน่วย งานอื่น 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรมคีุณธรรม 
จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๒๐. โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๑. โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 



-๙๔- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒. โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๓. โครงการจัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๔. โครงการจัดหาวัสดุ  
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๕. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุ
ส านักงานหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

 



-๙๕- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖. โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๗. โครงการบ ารงุรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ทรัพย์สินของ  
เทศบาล 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

ซ่อมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ 
ในการ

ด าเนินงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วน 

๒๘. โครงการจัดท าที่ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
ราชการ 

เพ่ือเป็นการบริหาร
กิจการในเทศบาล 

จ านวน ๑ ป้าย ๒0,000 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ 

ส านักปลัด 

๒๙. โครงการจัดท าป้ายท าเนียบ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพ่ือแนะน าคณะ
ผู้บริหารและคณะ
สภาฯ 

จ านวน ๑ ป้าย ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีท าเนียบผู้บริหาร
และสมาชิกสาภาฯ 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

๓๐ โครงการจัดท าป้ายท าเนียบ
ข้าราชการพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

เพ่ือให้ประชาชน
ทราบบุคลากรของ
เทศบาล 

จ านวน ๑ ป้าย ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีท าเนียบบุคลากร ส านักปลัด 

 



-๙๖- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลส าโรง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ผู้ดูแลเด็กมี

ประสิทธิภาพ
ในการ
ท างาน 

เพ่ิมศักยภาพให้กับ
ผู้ดูแลเด็กในเขต
ต าบลส าโรง 

กองการศึกษา
ฯ 

๒. ค่าไฟฟ้าสาธารณูปโภคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ ศพด. ท้ัง ๓ แห่ง ๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียน

ได้รับความ
สะดวก 
สบาย 

มีไฟฟ้าใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๓. จ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง 

เพ่ือให้มีภารโรงท า
ความสะอาด 

ศพด. ท้ัง ๓ แห่ง ๒๘๓,๒๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ 
มีผู้ดูแลท า

ความสะอาด 
ศพด. 

มีผู้ท าความสะอาด
และดูแลความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

๔. ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือให้มีครูดูแลเด็ก
ที่เพียงพอ 

๑ โครงการ ๑๐๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ 
มีครูดูแลเด็ก
ที่เพียงพอ 

มีผู้ดูแลเด็ก
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

 
 



-๙๗- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

จัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อื่นที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

140,000 
(เทศบาล) 

140,000 
(เทศบาล) 

140,000 
(เทศบาล) 

140,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
เทศบาลมี

วัสดุเพียงพอ
ในการ
ท างาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

๒. โครงการบ ารงุรักษา  ปรับปรงุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยี 

บ ารุงรักษา  
ปรับปรุง  

ซ่อมแซม ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น 

ๆ 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๙๐ 
การ

ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๘- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๕ การสรา้งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

 ๖.๔  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท) 

ส่งเสริมบคุลากร
ท้องถ่ินเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐

ข้าราชการ 
พนักงาน

จ้างมี
สวัสดิการที่

ดี 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้างมี
สวัสดิการที่ดี 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

๒. เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เทศบาลต าบล
ส าโรง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 



-๔๓- 
 

ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ,อบจ สป.  คลัง  ศึกษา 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ

แก้ปัญหาความยากจน 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง 

กองการศึกษา 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง กองช่าง 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 

แผนงานงบกลาง 
แผนงาสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กอง
การศึกษา 

กองคลัง   กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด   
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 
 

 



-๔๔- 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างด้าน
พื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

๕๘ 

 
 
 

๖๙,๓๖๑,900 

 
 
 

17 

 
 
 

44,395,000 

 
 
 

17 

 
 
 

40,805,000 

 
 
 

19 

 
 
 

48,555,000 

 
 
 

11๑ 

 
 
 

20๓,๑๑๖,900 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการแก้ปัญหา
ความยากจน 
- แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

2,748,500 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,398,500 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

1,498,500 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,398,500 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

7,044,000 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
3 

37 
13 

 
 
 
 
 

105,000 
8,820,000 
1,330,000 

 
 
 
 
 
3 

22 
13 

 
 
 
 
 

105,000 
7,518,500 
1,260,000 

 
 
 
 
 
3 

23 
12 

 
 
 
 
 

105,000 
6,038,500 
1,230,000 

 
 
 
 
 
3 
21 
12 

 
 
 
 
 

105,000 
6,008,500 
1,230,000 

 
 
 
 
 
9 

103 
50 

 
 
 
 
 

420,000 
28,385,500 
5,050,000 

 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๔๕- 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

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) 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
3 

11 
22 
17 
7 
 

 
 
 

1,884,000 
325,000 

1,810,000 
712,000 
224,000 

 
 
 
3 

11 
17 
6 
7 

 
 
 

1,884,000 
325,000 

1,570,000 
500,000 
224,000 

 
 
 
3 

11 
15 
6 
7 

 
 
 

1,884,000 
325,000 

1,510,000 
500,000 
224,000 

 
 
 
3 

11 
18 
6 
7 

 
 
 

1,884,000 
325,000 

1,575,000 
500,000 
224,000 

 
 
 
9 
44 
72 
35 
28 

 
 
 

7,536,000 
1,300,000 
6,465,000 
2,212,400 
897,400 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานการเกษตร 

10 1,870,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 19 5,320,000 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
 

30 
5 
2 
2 

 
 
 

2,585,000 
561,200 
640,000 
800,000 

 
 
 

27 
1 
2 
2 

 
 
 

2,525,000 
50,000 
640,000 
800,000 

 
 
 

27 
1 
2 
2 

 
 
 

2,525,000 
50,000 
640,000 
800,000 

 
 
 

27 
1 
2 
2 

 
 
 

2,525,000 
50,000 
640,000 
800,000 

 
 
 

111 
8 
8 
8 

 
 
 

10,160,000 
711,200 

2,560,000 
3,200,000 

รวม 2๓๙ 9๓,๗๗๖,600 150 64,345,000 149 59,285,000 151 66,970,000 68๓ 28๔,๓๗๘,400 
 

แบบ ผ. ๐๗ 



-๑๒๒- 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๓ การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแกป้ัญหาความยากจน 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการ
ขับเคลื่อนขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

เพ่ือสนับสนุน
และขยายผล
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

-จัดนิทรรศการ, 
จัดท าแปลงสาธิต ,
อบรมศึกษาดูงาน 
และปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ ตามโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนได้

ศึกษา
ค้นคว้า

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 
 

รวม  ๑  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๓- 
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีงานแห่เทียนเข้า 
พรรษาอ าเภอส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ และ
ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีงานแห่
เทียนเข้าพรรษา 
ปีละ  1  ครั้ง 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

๒. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมประเพณีงานแห่
เทียนเข้า พรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ และ
ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีงานแห่
เทียนเข้าพรรษา 
ปีละ  1  ครั้ง 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

๓. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมงาน
กาชาดและ
ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดี
งาม 

สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมปีละ 
1  ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๔- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมงาน
กาชาดอ าเภอส าโรง 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมงาน
กาชาดและ
ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดี
งาม 

สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมปีละ 
1  ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

๕. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์อุบลฮักแพง 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
ปรองดอง 

สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมปีละ 
1  ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

สร้างความรัก 
ความสามัคคีใน
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

๖. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการ
สนับสนุนงานราชพิธีงาน
ประเพณีท้องถ่ินอ าเภอ
ส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่งงาน
รัฐพิธีและงาน
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 
ปีละ  1  ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๕- 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. อุดหนุนโครงการสนับสนุน
งานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ินอ าเภอ
ส าโรง 

เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ด ารงไว้ซึ่งงาน
รัฐพิธีและงาน
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

สนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 
ปีละ  1  ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่คู่
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๗  โครงการ - - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๖- 
 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อุดหนุน สนง.การปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานีโครงการ
จัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
ประโยชน์ 

พ้ืนที่ให้บริการของ
กาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๒. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการ
สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
อ าเภอส าโรง 

เพ่ือสนับสนุน
การป้องกัน
และ
ปราบปรามยา
เสพติดในเขต
พ้ืนที่  หมู่บ้าน  
ต าบลของ
อ าเภอส าโรง 

สนับสนุนการ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชน
พึงพอใจ 

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ในชุมชนได้ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๗- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีโครงการ
สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือสนับสนุน
การป้องกัน
และ
ปราบปรามยา
เสพติดในเขต
พ้ืนที่  จังหวัด
อุบลราชธานี 

สนับสนุนการ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ ๘๐ 
ลดปัญหา
การแพร่

ระบาดของ
ยาเสพติดใน

ชุมชนได้ 

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ในชุมชนได้ 

ส านักปลัด 

รวม  ๓  โครงการ - - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๘- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอส าโรงโครงการรับ
บริจาคโลหิต 

เพ่ือรับบริการ
บริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ 

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 

๑0,000 
(เทศบาล.) 

๑0,000 
(เทศบาล.) 

๑0,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ   
อสม.   

ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตาม

โครงการ 

120,000 
(เทศบาล.) 

120,000 
(เทศบาล.) 

120,000 
(เทศบาล.) 

120,000 
(เทศบาล.) 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

ชุมชนมีการ
บริหาร
สาธารณสุข 
มูลฐานอย่าง
ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 

รวม  ๒  โครงการ - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



-๑๒๙- 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ ๕ 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

เส้นจากวัดหนอง
เทา-กรมทาง
หลวง ระยะทาง 
๒,๒๒๖ เมตร 
กว้าง ๕ เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

ร้อยละ
๘๐ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เทศบาล
ต าบลส าโรง 

๒. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

เส้นจากบ้านนาย
ทองดี-เขตต าบลขาม
ป้อม ระยะทาง
๕,๐๐๐ เมตร 
กว้าง ๖ เมตร 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

ร้อยละ 
๗๐ ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เทศบาล
ต าบลส าโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



-๑๓๐- 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

เส้นจากบ้านนาย
ล าเพย-นานางผ่อง
ศรี ระยะทาง 
๒,๕๐๐ เมตร 
กว้าง ๖ เมตร 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

ร้อยละ
๘๐ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เทศบาล
ต าบลส าโรง 

๔. ก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๖ เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

เส้นจากถนนผับ
แล้ง-โนนชาติไป
โนนจาน ระยะทาง 
๑,๓๐๐ เมตร 
กว้าง ๖ เมตร 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/

กรม) 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เทศบาล
ต าบลส าโรง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



-๑๓๑- 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหมู่
ที่ ๑๒ ต าบลส าโรง-บ้านทุ่งขุน 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง 
จ.อุบลฯ 

เพ่ือให้พ้ืนที่
สามารถระบาย
น้ าออกได้เร็ว 

จากนานายทอง
เลิศ บุญุดม-บ้าน
ทุ่งขุน ต าบล
หนองไฮ 
ระยะทาง๒,๕๐๐ 
เมตร กว้าง ๖ 
เมตร 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล/กรม) 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
หมู่บ้าน
ได้ใช้
ประโยชน์ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
มีแหล่งน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

เทศบาล
ต าบลส าโรง 

รวม  ๕  โครงการ - - ๓๙,๕๖๐,๐๐๐ ๓๙,๕๖๐,๐๐๐ ๓๙,๕๖๐,๐๐๐ ๓๙,๕๖๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



-๑๓๒- 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. บริหารงานคลัง ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร  
๑ เครื่อง 

๘,๙๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองคลงั 

๒. บริหารงานคลัง ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน  

๒ เครื่อง 
๑๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองคลงั 

๓. บริหารงานคลัง ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
๑ ชุด 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองคลงั 

๔. บริหารงานคลัง ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก 
๑ หลัง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองคลงั 

๕. บริหารงานคลัง ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน 

๑ หลัง 
๘,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - กองคลงั 

๖. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร 
๒ เครื่อง 

๑๗,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

๗. บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน 

๔ เครื่อง 
๖๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๘ 



-๑๓๓- 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑. จัดหน้าโต๊ะท างาน
หน้าเหล็กพร้อมเก้าอ้ี
ท างาน 
๒. จัดหาโต๊ะท างานหน้า
เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน 

๓. เก้าอี้ท างาน 

๑ ชุด 
 

๑ ชุด 
 

๗ ตัว 

๑๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 
๕,๗๐๐ 

(เทศบาล) 
๒๔,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 
 

๙. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดหาโต๊ะกลม
แบบเหล็ก 

๒๔ ตัว ๓๘,๔๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

๑๐. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดหาเก้าอ้ี
พลาสติก (แบบมีพนัก
พิง) 

๒๐๐ ตัว ๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

๑๑. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด ๔×๘ 
๑๒ หลัง 

๓๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

๑๒. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้าแบบรถเข็น  และ
สายสะพาย หมู่ที่ 1-12 

หมู่ 1-12 200,000 
(เทศบาล) 

- - - ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๘ 



-๑๓๔- 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
๑ ชุด 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองช่าง 

๑๔. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ ๔ ลิ้นชัก 
ขนาดกลาง 

๑ หลัง 
๓,๒๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - กองช่าง 

๑๕. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้กระจกสองบานเลื่อน
แบบ มอก. ขนาด 
๙๑๔×๔๕๗×๑๘๒๙ 
ซม. 

๒ เครื่อง 

๑๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - กองช่าง 

๑๖. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับขนาด
ก าลังขยาย ๓๐ เท่า 

๑ ตัว 
๓๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองช่าง 

๑๗. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะความยาว 
๕๐ เมตร 

๑ อัน 
๑,๒๐๐ 

(เทศบาล) 
- - - กองช่าง 

๑๘. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
๑ ตัน 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(CAB) 

๑ คัน 

๘๒๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองช่าง 

๑๙. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน  

๒ เครื่อง 
๑๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๘ 



-๑๓๕- 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่งขนาด ๓ แรงม้า 
(HP) 

๒ เครื่อง 
๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กองช่าง 

๒๑. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม ๑ 
แรงม้า (HP) 

๔ เครื่อง 
๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กองช่าง 

๒๒. เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
๑.๕ แรงม้า (HP) 

๔ เครื่อง 
๗๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กองช่าง 

๒๓. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ส านักงาน 

5 เครื่อง ๑๒0,000 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๒๔. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ๓ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๒๕. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ า 
๓ เครื่อง 

๓๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๒๖. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๘ ชุด ๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๒๗. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น 
๑ เครื่อง 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 
 

๕ เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - กองการศึกษา 

๒๙. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมเพดาน ๘ เครื่อง ๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๓๐. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
๘ เครื่อง 

๒๔,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๓๑. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ า 
๓ เครื่อง 

๓๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๓๒. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก ๑ เครื่อง ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

๓๓. การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียเหล็ก ๑ เครื่อง ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - - กองการศึกษา 

รวม  ๓๓  โครงการ - - - - ๒,๓๘๓,๗๐๐ ๑๘๔,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ - 
 

แบบ ผ.๐๘ 



ส่วนที่ ๕  
การติดตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป ีประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่

ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
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(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลส าโรงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
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4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ เทศบาล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ

 

องค์กร 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
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เศรษฐกิจ 
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วิทยาการ 
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ปฏิบัติงานในเทศบาลจึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ี
ของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
ส่ิงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็น
ท่ีพึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พื้นท่ีก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
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ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาลจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
เข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ี
ชอบส่ิงท่ีเหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับ
สังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ท่ีปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า 
ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลส าโรง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ
อยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 -แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
 -การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 -รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลต่อ อปท. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคอื 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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 จาการท่ีเทศบาลต าบลส าโรงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลส าโรงในยุทธศาสตร์ต่างๆ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะ
เข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ี
มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน 
  การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาท
น้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานท่ีไร้ฝีมืออีก
ต่อไปเพราะแรงงานจะเคล่ือนย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะ
มาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน  และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อันนีร้ัฐบาลควร
ต้องวางแผนรับมือ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลส าโรง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 ศาสนา 
 ใน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนมีศาสนาท่ีส าคัญอยู่ 5 ศาสนา

คืออิสลาม คริสต์ พุทธ ฮินดู ซิกส์ และมีลัทธิความเช่ืออื่นๆอีกมากมากมาย เมื่อมารวมกันแล้ว ย่อมจะกลายเป็น
เรื่องของคนท่ีต่างความคิด แตกต่างทางความเช่ือ จะต้องยอมรับความเช่ือของกันและกัน 
            เอกลักษณ์ ของแต่ละชาติก็แตกต่างกัน บางประเทศชอบสนุกสนาน บางประเทศหน้าเคร่งพร้อมท่ีจะหา
เรื่อง บางประเทศกล้าหาญจนถูกมองว่าเป็นนักเลง มีบางประเทศมีเอกลักษณ์พิเศษจนยากท่ีจะเข้าใจ นั่นเพราะ
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนศาสนาท าให้เกิดเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ท่ีส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อท่ีส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆท่ีมีผลมาจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเท่ียว มีความ
เส่ียงต่อการปนเป้ือน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 



-๑๔๔- 
 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นท่ีป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุท่ีเกิดจาก

คนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ท าให้ท่ีท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายท่ีดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มี ท่ีท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับชาวต่างชาติท่ีต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 



 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
-------------------------------------------------------------------- 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1  วิสัยทัศน์ (5) 

    3.2  พันธกิจ (5) 

    3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

    3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 

    3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

    3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

    3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ  
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานที่      
ท่องเท่ียวเป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา
ว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่
ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
* การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา/หรือ จปฐ. 
  - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
  - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและแสดง          
ให้ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
* การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ 
  - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
  - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และแสดงให้เห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
* การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
  - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  - มีการน าเสนอให้เล็งถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.  
* SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
  - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยในภายนอกอย่างถูกต้อง 
 

25 
 
 

4 
(2) 
(2) 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 
(2) 

 

 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

* สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
  - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
  - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือกลุม่เป้าหมายที่ชัดเจน 
  - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา 
 

6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

* มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถึงในอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ป็นลักษณะของ อปท. 
  - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
  - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
5 
 

(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ   - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ 
  - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
(2) 
 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ * มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของพื้นที่ 
  - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
  - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

10 
(4) 
(4) 
 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค์ * สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไร  
ในช่วง  4  ปี  
 
 

5 
(3) 
(2) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
* ตัวชี้วัด 
  - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ 
ตามเป้าประสงค์ 
  - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

 * ค่าเป้าหมาย 
  - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
  - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ ทั้งด้านปริมาณ งบประมาณ 
เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

* มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
  - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ มีการบูรณาการกัน
ในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
  - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
แผนงานโครงการ 
 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการ/ชุดโครงการ ประกอบด้วย 
* โครงการ/กิจกรรม 
  - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ      
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
  - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
  - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
*โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จ
ของเป้าประสงค์ 
  - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค ์
  - มีโครงการฯครบถ้วน ท้ัง  3  ปี (ในภาพรวมของแผน) 
 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


