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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านต าบลส าโรงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จ านวนหมู่บ้าน    ทั้งสิ้น  14  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมูที่ 1 บ้านโคกไม้แดง    หมู่ที่ 8   บ้านน้อยหนองหว้า 
  หมู่ที่ 2 บ้านโคกเฟือง    หมู่ที่ 9   บ้านโคกจบก 
  หมู่ที่ 3  บ้านโคกใหม่    หมู่ที่ 10  บ้านสันติสุข 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองปลาอีด   หมู่ที่ 11  บ้านโคกตาด้วง 
  หมู่ที่ 5  บ้านส าโรง    หมู่ที่ 12  บ้านโคกไม้แดง 
  หมู่ที่ 6  บ้านบ่อโพธิ์    หมู่ที่ 13  บ้านโคกใหม่    
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองด่าน    หมู่ที 14  บ้านสันติสุข 
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ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  
       ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2551   ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ 78 หมู่  13  
ต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๔ – ๑๑๘๕๗๖ เว็บไซต์เทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่ www.samrongmai.go.th 

ดวงตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
 

 
 
 
 
 

ดวงตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลส าโรงใหม่   เป็นรูปวงกลม ตรงกลางมีรูปต้นส าโรง  ซึ่งเป็น
ต้นไม้ใหญ่และเป็นต้นไม้ประจ าต าบล   ล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขา  ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง ร่มเย็น ความอุดม
สมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ  ความแข็งแกร่ง  ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
       พ้ืนที่ต าบลส าโรงใหม่   มีพ้ืนที่ประมาณ  206  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,204  ไร่ 
   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤด ู

 ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุายน 
   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   มีสภาพพ้ืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  ระดับพ้ืนดิน สูง ๆ ต่ า ๆ   ไม่สม่ าเสมอ  มีปัญหา
การชะล้างหน้าดินไม่เก็บกักน้ า 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  มีล าห้วยไหลผ่าน 2 สาย เหมาะแก่การท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์มีเขตติดต่อกับอ่างเก็บน้ า 

 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
ล าน้ า , ล าห้วย    จ านวน  2 สาย 
บึง , หนองและอ่ืน ๆ   จ านวน  6 แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝายน้ าล้น    จ านวน  9 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น             จ านวน  22 แห่ง 
บ่อโยก              จ านวน  45 แห่ง 
ประปาผิวดินขนาดใหญ่            จ านวน  5 แห่ง 
ประปาผิวดินขนาดเล็ก                    จ านวน  1 แห่ง 
ประปาบาดาล              จ านวน  2 แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไมแ้ละป่าไม้  
   ป่าไม้  มีพื้นที่ส าหรับปลูกป่าชุมชนประมาณ   800   ไร่ 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

 ที่ตั้ง    เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลละหานทราย  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีแนวเขต 

เริ่มต้นจากริมคลองล าจังหัน ห่างจากบ้านตากองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่จุด
บริเวณพิกัด ทีเอ 658931 ตัดทุ่งนาและแนวป่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดถนนสายละหานทราย -ตาพระยา  
ระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด  ทีเอ 685920 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายบ้าน
ละหานทราย-โคกเฟือง ทางฝั่งซ้ายของถนน ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 700905  
ตรงไปทางทิศตะวันออกตัดทุ่งนา ระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร ทางทิศเหนือหนองตาดอน   (หนองประสพ)  
เป็นจุดสิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 732909 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 8.4 กิโลเมตร 

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากจุดพิกัด  ทีเอ 732909  ตรงไปทางทิศใต้ถึงถนนจัดสรร และไปตามถนนจัดสรรถนนสายบ้าน        
น้อยหนองหว้า- บ้านหนองแวง  ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ742869 ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนนสายบ้านน้อยหนองหว้า–บ้านหนองแวง ระยะทางประมาณ 500 เมตร  ถึงบริเวณสี่แยกสาย
บ้านน้อยหนองหว้า-บ้านหนองแวง กับถนนสายบ้านหนองหว้า-บ้านปากช่อง  ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 747869  ไป
ทางทิศใต้ตามถนนสายบ้านหนองหว้า–บ้านปากช่อง  ทางฝั่งขวาของถนนจดถนนไปทางบ้านหงอนไก่ ระยะทาง
ประมาณ 2.6 กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด  ทีเอ 743843 ตรงไปทางทิศตะวันตกจดล าจังหันระยะทางประมาณ  
2.8  กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 714843ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ าลึกของล าจังหัน ถึงสะพานข้ามล าจังหัน
ถนนสายโนนดินแดง–บ้านหนองแวง  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  ที่จุดพิกัด ทีเอ 707834  ไปทางทิศใต้ตาม
ร่องน้ าลึกของล าจังหันห้วยตากิ่ว  ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 715684  ไปทางทิศ
ตะวันนออกเฉียงใต้ตามร่องน้ าลึกล าจังหันจดเส้นแบ่งเขตจังหวัด บุรีรัมย์–จังหวัดสระแก้ว ที่เทือกเขาพนมดงรัก  
และเขาบรรทัด ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 743669 รวมระยะทางด้าน
ตะวันออก ประมาณ  33.9 กิโลเมตร 

ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลทัพไทย  อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุด
บริเวณพิกัด ทีเอ  743669 โดยถือสันปันน้ าเทือกเขาบรรทัดตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สระแก้วไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด ทีเอ 645675          
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  16  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลล านางรอง  ต าบลโนนดินแดง  ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง       
และต าบลหนองตะครอง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดพิกัด ทีเอ 645675 ที่
เส้นแนวแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามล านางรอง ระยะทาง
ประมาณ 2.8 กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 656700  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามล านางรอง ระยะทาง
ประมาณ 1.8 กิโลเมตร  ที่จุดพิกัด ทีเอ645713 และตรงไปทางทิศเหนือผ่านเขาเนินหิน ถึงเนิน 291 ระยะทาง
ประมาณ 6.2 กิโลเมตร   ที่จุดพิกัด  ทีเอ  643771  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตรงไปทางทิศเหนือตาม
ทางเกวียนถึงถนนสาย โนนดินแดง–ล าปะเทีย  ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร  ที่จุดพิกัด  ทีเอ  654813  ตรง
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนซอย  10  บ้านซับคนิง  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนสายบ้านซับคนิง – 
บ้านหนองกราด  และไปตามถนนสายบ้านซับคนิง–บ้านหนองกราด  ถึงทางแยกที่จัดสรรทหาร  ระยะทางประมาณ  
6.6 กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ632872  ตรงไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนสายละหานทราย–โนนดินแดง  
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ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ633892  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางเกวียน
ด้านทิศตะวันออกบ้านหนองกราดไปบ้านส าโรง  จดล าจังหัน  ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ 
660925 ไปทางทิศเหนือตามร่องน้ าลึกคลองล าจังหัน ระยะทางประมาณ 800 เมตร  เป็นจุดสิ้นสุดที่จุดบริเวณ
พิกัด   ทีเอ658931  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  26.8  กิโลเมตร 
  2.2 การเลือกตั้ง  
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงใหม่  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 3,4,5,6,7,11,13   
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๑,๒,8,9,10,12,14 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาล
ในการด าเนินงานต่างๆเช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม ฯลฯ   
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  มีประชากรในปัจจุบัน  ณ วันที่  22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  
(ส านักงานทะเบียนอ าเภอละหานทราย)    จ านวนรวมทั้งสิ้น   12,675   คน    แยกเป็น 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน 

 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บา้นโคกไม้แดง 515 465 980 292 นายใด  เหลาเลิศ 
2 บ้านโคกเฟือง 440 469 909 257 นายฐิติวัชร  พรพีระสกุล (ก านัน) 
3 บ้านโคกใหม่ 507 527 1034 333 นายโภชนา   อาวุธพันธ ์
4 บ้านหนองปลาอีด 509 534 1043 252 นายศิวพันธ์   อาวุธพันธ์ 
5 บ้านส าโรง 423 397 820 210 นายประดิษฐ์    ค าศรี 
6 บ้านบ่อโพธิ์ 511 594 1105 279 นายคมกริช     ตุมหนแย้ม 
7 บ้านหนองด่าน 496 477 973 328 นายญาณวิทย์  พนารินทร์ 
8 บ้านน้อยหนองหว้า 521 499 1020 364 นายประสิทธิ์   ศรีกิมแก้ว 
9 บ้านโคกจบก 485 495 980 270 นายบุญจันทร์ สมัญญา 

10 บ้านสันติสุข 384 359 743 227 นายบุญสวย    เสประโคน 
11 บ้านโคกตาด้วง 422 379 801 238 นายสวงค์     ชัยสวุรรณ 
12 บ้านโคกไม้แดง 355 335 690 174 นายพยงค์    เนือนสกุล 
13 บ้านโคกใหม่ 372 403 775 191 นางส าเนียง  ยองใย 
14 บ้านสันติสุข 410 392 802 210 นายมงคล     สังฆมะณี 
รวมทั้งสิ้น    ปี 62  จ านวน  6,350 6,325 12,675 3,625  
รวมทั้งสิ้น    ปี 61  จ านวน  6,339 6,307 12,648 3,613  
รวมทั้งสิ้น    ปี 60  จ านวน  6,315 6,263 12,578 3,594  
รวมทั้งสิ้น    ปี 59  จ านวน 6,297 6,178 12,484 3,526  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี    จ านวน  3,043  คน แบ่งเป็น ชาย 1,623  คน  หญิง 1,420  คน 
จ านวนประชากรอายุ 18-59 ปี     จ านวน  7,874  คนแบ่งเป็น  ชาย  3,970 คน  หญิง  3,904 คน 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุอายุมากตั้งแต ่60 ปี จ านวน  1,758  คนแบ่งเป็น  ชาย    813 คน  หญิง    945 คน 
                         รวมทั้งสิ้น 12,675  คนแบ่งเป็น  ชาย 6,406 คน  หญิง  6,269 คน 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

-  โรงเรียนระดับประถมศกึษา     5 แห่ง 
-  โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาขยายโอกาส    3 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็      4 แห่ง 
 

สังกัด สพฐ. 
เทศบาล 

ต าบลส าโรงใหม่ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่เทศบาล 
    ๒.๑  โรงเรียน 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
           -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
           -  จ านวนนักเรียน  
    ๒.๒  ระดับระดับมธัยมศกึษาขยายโอกาส 
           -  จ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
 

5  แห่ง 
 

157 คน 
 

1,187 คน 
3 แห่ง 

285 คน 

4 แห่ง 
7 คน 

12 คน 
275 คน 

  4.2 สาธารณสุข 
   การสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 แห่ง  ได้แก่ 
(1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โคกใหม่ 
(2)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โคกไม้แดง 
(3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สันติสุข 

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน          14 แห่ง 
 

  4.3 อาชญากรรม 
   เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายมทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  โดยในพ้ืนที่มีสถานีต ารวจ
ชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 
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 4.4 ยาเสพติด  
    การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ
หรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  โดยเทศบาลได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายโดยเน้นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 
– มัถยมศึกษาที่ 6 เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
อีกทั้งสงเสริมด้านกีฬาให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  “หินหลุมเกมส์”         
เป็นประจ าทุกปี  
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕. ประสานหน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดและส่วนราชการในพ้ืนที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       

  ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  1.  ทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านโคกใหม่ - สันติสุข  ผ่านหมู่ที่ 3,6,10,11,13,14                           
(กรมโยธาธิการ) 
  2.  ทางหลวงแผ่นดิน ถนนสายละหานทราย - โนนดินแดง ผ่านเทศบาลต าบลส าโรงใหม่           
(มีรถประจ าทางผ่าน) 

3.  ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน จ านวน      8            สาย 
  4.  ถนนลาดยาง    จ านวน             6            สาย 

4.1  กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโคกใหม่ – โคกไม้แดง 
4.2  อบจ. สายบ้านหนองปลาอีด – บ้านตากอง 
4.3  เทศบาล สายบ้านโคกไม้แดง  -  บ้านน้อยหนองหว้า 
4.4  กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโคกไม้แดง – บ้านหนองด่าน                                               
4.5  กรมทางหลวงชนบท สายบ้านน้อยหนองหว้า - บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง 
4.6  กรมทางหลวงชนบท สายบ้านน้อยหนองหว้า - บ้านหนองหว้า ต าบลหนองแวง        

 5.2 การไฟฟ้า  
    ต าบลส าโรงใหม่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าเข้าบริการอย่างทั่วถึง  จ านวนประชาชนที่ใช้
ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  95  
 5.3 การประปา 

 ประปาผิวดินขนาดใหญ่            จ านวน  5 แห่ง 
ประปาผิวดินขนาดเล็ก                    จ านวน  1 แห่ง 
ประปาบาดาล              จ านวน  2 แห่ง 
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 5.4 โทรศัพท์  
    ส านักปลัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๖ 
  กองคลัง   หมายเลขโทรศัพท์    ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๗ 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    หมายเลขโทรศัพท์    ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๘ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  - แห่ง 
         สถานที่โทรคมนาคมอ่ืน ๆ  จ านวน  - แห่ง 
 

  6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 

  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา รองลงมาคือรับจ้าง  เลี้ยงสัตว์ท า ไร่มัน
ส าปะหลัง  ยางพาราและยูคาลิปตัส  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย   49,113  บาทต่อคนต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
ต่อปี 168,163 บาท (ข้อมูลจากผลการจัดเก็บ กชช 2 ค) 
  6.2 การประมง  
    (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 
  6.3 การปศุสัตว์  
    เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
  6.4 การบริการ  
   -  ร้านค้า      159 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว   
        แหล่งหินหลุม "กุมภลักษณ์" ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันติสุข  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอ
ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  เขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่  เป็นลานหินทรายมีพ้ืนที่ 17  ไร่ 2 งาน ในอดีต
ชาวบ้านถือว่าเป็นบริเวณท่ีศักด์สิทธิ์  มีพระธุดงมาจ าพรรษาอยู่  ชาวบ้านจึงมาท าบุญและเข้าใจว่า บริเวณด้านล่าง   
มีทองฝังอยู่ก้นหลุม จึงพากันขุดเอาดินขึ้นมาจากหลุมประมาณ10หลุมแต่ก็ไม่พบทองค า ต่อมาในปี  2544 
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอละหานทราย ร่วมกับนักวืชาการศึกษาและสภาวัฒนธรรมอ าเภอละหานทรายได้ร่วมกัน
ส ารวจแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอ เห็นว่าสถานที่นี้ สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ในปี
พ.ศ. 2546  นายอ าเภอละหานทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ เทศบาลต าบล และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกต าบล ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทึ่ยว โดยให้ชาวบ้านมาร่วมพัฒนาต าบลละ 1 วัน   
ร่วมกับนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน   ได้จัดหาพันธ์ไม้ธรรมชาติให้ชาวบ้านปลูก  1500 ต้น        
ซึ่งในปัจุบันนี้   เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่ต้องการมาศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์กุมภลักษณ์   150  ล้านปี 
ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 16  หลุม  มีหลายขนาดตั้งแต่กว้างปากหลุม 40  เซ็นติเมตร จนถึง  31  เมตร ความลึกตั้งแต่ 
2.5  เมตรถึง 14 เมตร   กุมภลักษณ์ เป็นภูมิลักษณ์ที่เกิดบนผิวของหินที่เคย หรือเป็นส่วนของหินพ้ืนท้องน้ า     
โผล่ให้เห็นเนื่องมาจากระดับน้ าในทางน้ าลดระดับลง  การเกิดกุมภลักษณ์เกิดจากกระแสน้ าที่ไหลแบบการไหล
ปั่นป่วน หมุนวน พาตะกอนขนาด กรวด และทราย กัดเซาะ และขัดสีหินพ้ืนท้องน้ า   เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น      
หินพ้ืนท้องน้ าจะถูกกร่อนให้เป็นหลุมตั้งฉากกับพ้ืนผิวโลก  กระแสน้ าที่ไหลปั่นป่วนหมุนวน พาตะกอนกรวด และ
ทราย ขัดสีหินพ้ืนท้องน้ าให้เกิดเป็นแอ่งขนาดเล็ก   เมื่อเวลาผ่านไป แอ่งจะถูกกร่อนให้มีขนาด และความลึกเพ่ิม
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มากขึ้น  กระแสน้ าที่เคลื่อนที่เข้าไปในกุมภลักษณ์ จะไหลแบบหมุนวนและมีความเร็วเพ่ิมขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป 
กุมภลักษณ์จะมีขนาด และความลึกเพ่ิมมากข้ึน   

การเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งหินหลุมกุมภลักษณ์  
- หา่งจากกรุงเทพประมาณ 332 กม. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชั่วโมง 28 นาที  
- ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 108 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 32 นาที  
- ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 14 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวอ าเภอประมาณ  20  นาท ี

  6.6 อุตสาหกรรม  
         - ไม่มี 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-  ธนาคาร    - แห่ง 
  -  โรงแรม    ๑ แห่ง 
  -  สถานีจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  1      แห่ง 
  -  โรงสีขนาดเล็ก             38 แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
  -   ร้านค้า                    159 แห่ง 

  -  ลานค้าชุมชน    1 แห่ง   
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

- ผู้นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจ านวนประชากรทัง้หมด 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  

 -  ประเพณีท้องถิน่ที่ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
ก. ชื่อประเพณี   แซนโดนตา    ประมาณเดือนตุลาคม  
กิจกรรมสังเขป  เปน็การเซน่ไหว้บรรพบรุุษ     
ข. ชื่อประเพณี   ร าตร๊ด    ประมาณเดือนเมษายน  
กิจกรรมสังเขป  เปน็การละเล่นพื้นบ้าน การฟ้อนร าตามประเพณี    

   ค.ชื่อประเพณี ลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน       
กิจกรรมสังเขป    มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ประกวดนางนพมาศ  จัดท ากระทง  

ประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน ฯลฯ 
  ง.ชื่อประเพณี   สงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน 

กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชนและที่วัด   
โดยจัด   รวมที่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  จัดท าบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  และพระสงฆ์ 
ตลอดจนจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

จ.ชื่อประเพณี  งานเข้าพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
กิจกรรมสังเขป     มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ระหว่างหน่วยงานราชการ     

เช่นเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  โรงเรียน  ชุมชน  หมู่บ้าน  ฯลฯ 
ฉ.ชื่อประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประมาณเดือนพฤษภาคม 



9 
 

       กิจกรรมสังเขป  มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์และจัดกิจกรรมประกวด 
บั้งไฟ 

ช.ชื่อประเพณี   งานวันออกพรรษา   ประมาณเดือนตุลาคม 
กิจกรรมสังเขป   จะมีการจัดงานที่วัด  โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงานมีมหรสพ

ฉลองและมีการละเล่น  เพื่อหารายได้เข้าวัด  ฯลฯ 
ซ.ชื่อประเพณี  5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)  เดือนธันวาคม 
กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและ

หน่วยงานราชการร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 
 ฌ.ชื่อประเพณี  12 สิงหามหาราชินี  (วันแม่แห่งชาติ) เดือนสิงหาคม 
 กิจกรรมสังเขป       มกีารจัดงานท าบญุตกับาตร เฉลมิฉลองตดิไฟฟ้าประดบัทั่วทุกชุมชน

และหนว่ยงานราชการ  ท ากิจกรรมรว่มกนั  ฯลฯ 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ   
   ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร 
 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          - ดอกไม้ใยบัว 
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
       มีล าหว้ยไหลผา่น 2 สาย เหมาะแก่การท าการเกษตร และเลี้ยงสตัว์มเีขตตดิตอ่กับอ่าง
เก็บน้ า 
  8.2  ป่าไม้  
    มีพื้นที่ส าหรับปลูกป่าชุมชนประมาณ   800   ไร ่
  8.3  ภูเขา  

  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดิน ลกัษณะดินสว่นใหญ่เป็นดนิเหนียวปนทราย ขาดความอดุมสมบูรณม์ีปัญหาการชะล้าง 
หน้าดินและไม่เก็บกกัน้ า 
           น้ า  มีล าห้วยไหลผา่น 2 สาย  เหมาะแกก่ารท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์มเีขตตดิต่อกับอ่าง
เก็บน้ า 
     
 

 
************************************ 
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ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.1.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
1.1.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

1.1.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.1.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
1.1.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.1.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้จัดท า ขึ้นอยู่ในช่วง

เวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ เชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทาง ในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาประเทศใน ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถ ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการ ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
1.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 1.๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
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ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 1.๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและ
จัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
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เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และ
การลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
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๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 
 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการ
ใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  
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๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือความ
ยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
• วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision )  
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี” 
จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด้าน คือ  
 1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  

 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 58  
 4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
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• พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission ) 
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน  
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สิน 

• เป้าประสงค์รวม  
 1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
 2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ  อาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
 4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
 5. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
 6. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากปุาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน  
 7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น  
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด้าน คือ 
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 58  
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.4.1. วิสัยทัศน ์(Vision) 
       “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 
       ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า 
       พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
       สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
       ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
   1.4.2 พันธกิจ(Mission) 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข
มีสุขภาวะที่ด ี

 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและอุสาหกรรมครบวงจร                    
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มารตฐานการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
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   5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   ๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
   9.การส่งเสริมพัฒนาด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

  1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Lssues) 
ประเด็น  

    
ยุทธศาสตร์   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
เมืองน่าอยู่
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2.ประชาชนมีความมั่นคงมี
ความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
4.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และยั่งยืน 
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
มีความยั่งยืน 
7.สร้างสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาสถาบัน ครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น  
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน  
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้าน
การศึกษา แบบองค์รวม  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี และมีพลานามัย ที่
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ า นวยความสะดวก 
 8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ครัวเรือนยากจน9. ส่งเสริมและ

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไข
ปัญหาสังคมทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
2. ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชน 
 3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ  
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของ เยาวชน 5. ร้อยละ
ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/ 
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพและ การบริการด้าน
สาธารณสุข 
 7. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาและ ปรับปรุง  
8. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลด จ านวนครัวเรือน
ยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ ์
จปฐ.  



22 
 

สนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และ 
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ แล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ปูองกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม  
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูอง
กันและ บรรเทาสาธารณภัย  
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะและ การลดมลพิษอย่าง
เป็นระบบ  
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืน
ที่ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและ ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 17. เสริมสร้างความมั่นคงและ
พัฒนา ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

9. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
11. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้เกิด ความสมานฉันท์
และความสามัคคีของประชาชน 
ภายในจังหวัด 
 12. ระดับความส าเร็จในการปูอง
กันและ ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
อาชญากรรม  
13. ระดับความส าเร็จของการปูอง
กันและ บรรเทาสาธารณภัย  
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ได้รับการจัดการมี จ านวนลดลง  
15. ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ปุา
ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
16. ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  
17. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนา ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม 
 2. ยกระดับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุนและ การค้า
ชายแดน 4. เชิดชู

1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่
มีความ เป็นอัตลักษณ์  
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
เชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลกรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว  

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของ
จังหวัด  
2. ร้อยละของจ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จาก
การท่องเที่ยว  
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ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม  
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาสู่กีฬา 
มาตรฐานโลก  

5. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว  
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือ ความสมดุลทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนและเพ่ือการ ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  
8. ส่งเสริมและประสาน สร้าง
เครือข่ายความ ร่วมมือกับ
ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
แบบเต็มรูปแบบ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและ การค้าชายแดน10. 
ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้
เป็นเลิศ ด้านการกีฬาสู่การพัฒนา
อาชีพ  
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง กีฬาทุกรูปแบบ 

4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนา  
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่
เพ่ิมข้ึน  
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  
7. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพ่ือการท่องเที่ยว  
8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ ท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน
และการ ท่องเที่ยว  
10. ร้อยละของมูลค่าการค้า
ชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
11. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมด้านการ กีฬาแก่เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดัย  
12. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาและ ส่งเสริมกีฬา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

1. สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความมั่นคง  
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
3. ศูนย์กลางพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของ 
การผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรและอาหาร 
ปลอดภัย  
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. พัฒนาและส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อ
ให้เกิดการ ลงทุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรม การเกษตร
และอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพ
ด้าน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีด ความสามารถในการ

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
และ พัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ 
อินทรีย์ชีวภาพ และ เกษตร
ปลอดภัย  
2. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตร
ปลอดภัย  
3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนา ศักยภาพใน
การประกอบการ  
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ด้านการเกษตรให้ได้ 
มาตรฐานและท่ัวถึง 

แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ
แปรรูปอาหาร  
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการ แปรรูปสินค้าเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย  
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐาน เพ่ือก้าวสู่
ตลาดโลก  
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้ มาตรฐานและมีความ
สะดวกในด้านการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง  
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน  
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพ การผลิตไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการ
ผลิตและจ าหน่าย  
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาด/การมี ตลาดกลางรองรับ
สินค้าเกษตร 

4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
เพ่ิมพูนทักษะ อาชีพด้านต่างๆ  
5. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตร
ที่ได้รับการ พัฒนาให้มีความ
ปลอดภัยและมาตรฐาน 6. ร้อยละ
ของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
 7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรม
ได้รับการพัฒนา และแปรรูปสินค้า  
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตรที่ ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง  
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ไหมที่เพ่ิมขึ้น  
11. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
12. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมและ พัฒนาด้านการตลาด 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร  

1. บุคลากรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง 
 2. ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ จาก
หน่วยงาน  
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร จัดการ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความ พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สร้างความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อสังคม  
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงาน แบบบูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากร
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ  

1. ร้อยละของการบริการที่สามารถ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท า
มาตรฐาน หรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ
ของขีด สมรรถนะที่ส่วนราชการ
ก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม 
ถูกต้อง และ ทันสมัยของฐานข้อมูล
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5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ 

ทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาขีด สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล  
8. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมองค์กรให้ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 

 
กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดับรุีรัมย์ 

  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดกรอบการ  
ประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบรูณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนา  
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการอ่ืนๆ มี 6 ข้อ ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ และได้ท าความ
ตกลงกันไว้(หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้องด าเนินการ ร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุ  
เป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด) 
 2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา(หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี ขนาดของ
โครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการ 
ดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้)  
3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ(หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้ เทคนิคในการด า 
เนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแล หรือเป็น
ที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ)  
4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม(หมายถึง โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน  ในวง
กว้างเกินพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด(หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยที่เกิดในวง
กว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันป้องกันภัย ดังกล่าว หรือ
ภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น)  
6.อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมายถึง การด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด) 
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แผนผังสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 (พ.ศ.2560 – 2579) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 -2564) 
 

ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ด้านความมั่นคง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความ มั่งค่ังและยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

 
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และ อาหารปลอดภัย 
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูง  
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 
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แผนผังสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ่) 
 
 
 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
       (พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง  
๒.การลดความเหลื่อมล้ า  
๓.การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ  
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก”  
2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม่ 58  
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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  2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  

   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ (VISION) 
  เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น   หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งเทศบาลต าบลส าโรงใหม่
เป็นชุมชนชนบท   มีคุณภาพชีวิตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา  มีวิถีชีวิตแบบ
พ้ืนบ้าน และอยู่กันอย่างสงบสุข มีภูมิทัศน์ของต าบลสวยงาม มีบ่อหินหลุมโบราณเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ส ำโรงใหม่น่ำอยู่   เชดิชูคุณธรรม  น ำกำรพัฒนำ” 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

จากการรวบรวมข้อมูลและการจัดประชุมประชาคม รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ที่ได้กล่าวมาแล้วใน บทที่  1-4 นั้น สามารถน ามาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็น 6 ยุทธศาสตร์  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มี 3 แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
  1.1.แนวทางพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
สงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
  1.2แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

1.3แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

2.ยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  2.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้เพียงพอ 
  2.2  แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  2.3  แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
มี 3 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  3.1  แนวทางการรณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.2  แนวทางการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
  3.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

4.  ยุทธศาสตร์ด้านด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน 
  4.2 แนวทางการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
  4.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี 2 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐาน 
5.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มี  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร 
  6.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  6.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
         2.3 เป้าประสงค์ 

1.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
2.   เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
3.   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี 
4.   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
5.   ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6.   ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
7.   ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
8.   การคมนาคม มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง 
9.   บุคลากรมีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี 
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2.4,2.5 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1 ร้อยละของประชากรมีความปลอดภัยในชีวิตด้านต่าง ๆ และสร้างความเชื่อถือให้กับ
ประชาชนในด้านความมั่นคง 
     2. ร้อยละของเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาร้อยละ 100 
     3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
     4. ร้อยละของครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     5. ร้อยละของประชาชนมีโอกาสในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีแบบแผน 
     6. ร้อยละของประชากรในวัยท างาน (18-60) ที่ว่างงาน 
     7. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากว่ารายจ่าย 
     8. ร้อยละของประชากรที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ 
     9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
     10. ร้อยละของคะแนนประเมินการตรวจรับรองมาตรฐาน 
 ๒.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  
๒.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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การด าเนินการแยกออกเป็น 9  แผนงาน ได้แก่ 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนา   โอกาสการพัฒนาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 

                                     จุดแข็ง  (S: Strength) 
(1)  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

และคุณภาพชีวิต 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีเส้นทาง

สัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 
(3)  มีสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 2 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส 3 แห่ง  

สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
(4)  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
(5)  มีเทศบาลต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
(6)  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 

         (7)  มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
        (8)  มีกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
         (9)  เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
        (10)  มีแหล่งน้ าสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
        (11)  ศูนย์บริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) จ านวน  3  แห่ง 
        (12)  มีงานประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ดังนี้ 

      -    งานประเพณีสงกรานต ์            -    งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
                   -    งานประเพณีลอยกระทง        -   งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
        (13) มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 
     ล าปะเทียเป็นล าน้ าที่ไหลผ่านต าบลส าโรงใหม่ ประชาชนใช้เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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จุดอ่อน  (W:Weakness) 
(1)   ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน 
(2)   เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 

 (3)   เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
(4)   ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)   ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 (6)   ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
(7)   ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 

 (8)   การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
 (9)  มีถนนเชื่อมระหว่างชุมชนและถนนภายในชุมชนหลายสายที่ยังเป็นถนนดินลูกรังหรือถนนลาดยางซึ่ง

ผิวจราจรขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะเวลาฤดูฝนเนื่องจากเทศบาลต าบลส าโรงใหม่   มีพ้ืนที่รับผิดชอบกว้าง
ถึง  206   ตารางกิโลเมตร   แต่มีงบประมาณจ านวนจ ากัด  จึงไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 

(10)  โทรศัพท์สาธารณะในชุมชนยังไม่เพียงพอ                                                              
(11)  ประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนน้ าประปาใช้ 
(12)  ประชาชนบางส่วนขาดแคลนที่ดินท ากิน 

โอกาส  (O:Opportunity) 
  (1)  จังหวัดบุรีรัมย์สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ที่มีแผนงาน  โครงการตาม

แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(2)  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่าง ๆ จ านวน 1 สาย สามารถรองรับการขยายตัวของ

การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
(3)  เทศบาลต าบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
(4)  เทศบาลต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
(5)  เทศบาลต าบลมีแหล่งกุมภลักษณ์(หินหลุมโบราณ)ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
(6)  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ใกล้เคียง  ได้แก่ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า 
 ข้อจ ากัด  (T : Threat ) 
(1)  ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
(2)  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสมาคมแตกต่างกัน 
(4)  ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

อุปสรรค (W : Weaknesses) 
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ   ไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและถึงแม้จะได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาไปแล้ว   เมื่อมีงบประมาณที่จะด าเนินการจะเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการอีกทั้งยังแบ่งโครงการออกเป็นโครงการเล็กโครงการน้อยแยกย่อยออกไปในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้แต่
ละหมู่บ้านได้งบประมาณที่เท่าเทียมกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงการบริหารการเมืองมากกว่าการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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     3.2.การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
     เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเป็นชนบทมี
ประชาชนอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ   เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยง
สัตว์และมีพ้ืนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลคาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้น  และจะมีปัญหา
ด้านอื่นๆ ตามมาบ้าง   จึงได้ริเริ่มก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและให้การบริการอ่ืนและก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่   ส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ  รวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้  มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย  
โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

**************************************** 
 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1

1.1 แผนงานการรักษาความสงบ 14    1,450,000   14     1,450,000   14     1,450,000   14     1,450,000   14     1,450,000    70     7,250,000   
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
3      160,000      3       160,000      3       160,000      3       160,000      3       160,000      15     800,000      

17    1,610,000   17    1,610,000   17     1,610,000   17     1,610,000   17     1,610,000   85     8,050,000   
2

2.1 แผนงานการศึกษา 17    12,498,260 21     12,645,160 23     12,305,160 23     12,305,160 23     12,305,160  107   62,058,900 
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 9      780,000      9       780,000      10     830,000      10     830,000      10     830,000      48     4,050,000   

ท้องถิ่นและนันทนาการ
26    13,278,260 30    13,425,160 33     13,135,160 33     13,135,160 33     13,135,160 155   66,108,900 

3

3.1 แผนงานสาธารณสุข 22    1,605,000   22     1,605,000   22     1,605,000   22     1,605,000   22     1,605,000    110   8,025,000   
22    1,605,000   22    1,605,000   22     1,605,000   22     1,605,000   22     1,605,000   110   8,025,000   

4
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7      510,000      7       510,000      7       510,000      7       510,000      7       510,000      35     2,550,000   
4.2 แผนงานงบกลาง 6      17,745,200 6       17,745,200 6       17,745,200 6       17,745,200 6       17,745,200  30     88,726,000 

13    18,255,200 13    18,255,200 13     18,255,200 13     ######## 13     18,255,200 65     91,276,000 
5

51 แผนงานเคหะและชุมชน 201  139,799,440  264    157,044,472  212     137,744,392  138     115,820,392  146     115,277,992  961     665,686,688  
201  139,799,440   264    157,044,472   212     137,744,392   138     115,820,392   146     115,277,992   961     665,686,688    

ด้ำนกำรควำมปลอดภัยและกำรรกัษำ
ควำมสงบเรยีบรอ้ยในชีวิตและ
ทรพัยส์ินของประชำชน

รวม
ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิต

รวม
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
ประเพณีกีฬำและนันทนำกำร

รวม
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และกำรท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่   อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรรีมัย์

ยทุธศำสตร์
รวม 5 ปี

รวม
ด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2564



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 34    2,667,788   31     2,814,188   40     3,026,188   40     3,026,188   40     3,026,188    185   14,560,540 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6      1,105,000   7       1,106,400   7       1,106,400   7       1,106,400   7       1,106,400    34     5,530,600   

6.3 แผนงานการศึกษา 5      119,600      7       227,500      10     383,300      9       183,300      9       183,300      40     1,097,000   

6.4 แผนงานสาธารณสุข 1      13,000        2       249,000      3       252,500      3       252,500      3       252,500      12     1,019,500   

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3      25,500        5       34,800        5       31,400        5       31,400        5       31,400        23     154,500      

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3      2,063,100   10     2,318,200   2       1,958,000   2       1,958,000   2       1,958,000    19     10,255,300 

52    5,993,988   62    6,750,088   67     6,757,788   66     6,557,788   66     6,557,788   313   32,617,440 

331   180,541,888 408   198,689,920 364    179,107,540 289    156,983,540 297    156,441,140 1,689 871,764,028 

บุคลกรท้องถ่ิน

กำรเมืองกำรบรหิำรและกำรพัฒนำ

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ปี พ.ศ. 2564

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รวม

รวมทัง้สิน้

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่   อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรรีมัย์

ยทุธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  384,000     384,000      384,000      384,000     384,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
1 บริเวณชอยบ้านนางสมควร  มั่นจติร สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง   422,400     422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 1 บริเวณชอยบ้านนางแสน ผัวแก้ว สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
 -บ้านนางย ีเพลารัมย์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระหนองไผ่  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  384,000     384,000      384,000      384,000     384,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสวาน สุขเสกสรร - สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 -บ้านนายวสัิย  ศรีกิมแก้ว พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  288,000     288,000      288,000      288,000     288,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายด ารงค์  สุขเสกสรร - สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว  150  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 -บ้านนางแดง  ค าแก้ว พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง    192,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 จากบ้านนางวรีะญา ม่วงส าเภา - สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว  100  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 -บ้านนายทรง ม่วงส าเภา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง    192,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายเอี่ยม  เอียมรัมย์ สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว  100  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง    384,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายบุญรอบ  เกิดบุตร สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ
9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  443,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยข้างโรงเรียน - หนองไผ่ สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 198  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 135,360      135,360      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายหอม บุตรสืบสาย -บ้านนางพนิดา สะดวกและปลอดภัย

 
3 เมตร ยาว 94 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

บุญเรือง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 1 จากบ้านนางแสน ผัวแก้ว - บ้านนางยี สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
เพลารัมย ์(ช่วงที่ 2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  100,800      100,800      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสง่า จนัทร์โท - บ้านนาง สะดวกและปลอดภัย

 
3  เมตร ยาว  70     เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ละเมียด เจยีมสกุล พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

13 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 288,000     288,000      288,000      288,000     288,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากถนนลาดยาง - หน้าโรงเรียน สะดวกและปลอดภัย

 
  4  เมตร ยาว 150 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 348,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

แยกบ้านนางระเบียบ บุญราศรี -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

15 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเฟือง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 576,000     576,000      576,000      576,000     576,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 2 บริเวณซอยบ้าน สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

นายสุปัญญา นาคะวงค์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

16 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเฟือง  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  192,000     192,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 2 จากศาลากลางหมู่บ้าน สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

(คุ้มร่วมมิตร)-ถนนลาดยาง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

17 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่  2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 3.5  416,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนายชัยยทุธ ยอดเยีย่มแกร- สะดวกและปลอดภัย

 
เมตร ยาว 205 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ถนนคอนกรีต พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่  2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 4 435,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนางสุรัตน์ กุลดี สะดวกและปลอดภัย

 
เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

19 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่  2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 97,920        97,920        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณบ้านนายเดือน ศรีดาคุณ สะดวกและปลอดภัย

 
3 เมตร ยาว 68 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
20 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่  2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางละม่อม  ลัง - บ้านนางย ีเพลารัมย์ สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

21 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง   1,632,000  ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณรอบสระหนองปรือ สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 850 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
22 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง   384,000      384,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณสระหนองปรือ(ฝ่ังตะวนัออก) สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว  200    เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

23 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่  3  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  257,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากถนน คศล.เดิม - วดัป่าหนองปรือ สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 118  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
24 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่  3  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  249,600      249,600      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางสิริมา บุญมามอญ - บ้าน สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 130 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
นางสุจติรา ใสสดศรี  พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

25 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง              2,059,200    ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
เส้นรอบหนองปลาอีด สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว   858    เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
26 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง              422,400     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

เส้นรอบหนองปลาอีด(ช่วงที่2) สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว    220   . เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
27 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.   กวา้ง           257,280     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนายเกียรติภูมิ ด าปานดี สะดวกและปลอดภัย
 

4   เมตร ยาว  134  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

28 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.   กวา้ง  178,560      178,560      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางละม่อม พัลวลั - บ้านนางละม่อม สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 93 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ค าศรี พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
29 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 1,804,800  ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากประปา - แยกบ้านโคก สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว  940 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

30 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 307,200      307,200      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายศิวพันธ ์นาคะ - บ้านนางสงวน สะดวกและปลอดภัย

 
4   เมตร ยาว 160  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

เสือมัจฉา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
31 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีดหมู่ที่ 4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 89,280        89,280        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายลี หุยทุมา - บ้านนายล าพอง สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 3   เมตร ยาว 62 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
เสมารัมย์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

32 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  376,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากศาลากลางหมู่บ้าน - แยกประปา สะดวกและปลอดภัย

 
 4 เมตรยาว 173 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
33 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 479,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายปล้อง พรหมทอง-ถนน คสล. สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บ้านโคก (ช่วงที่ 1) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
34 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายปล้อง พรหมทอง-ถนน คสล. สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บ้านโคก (ช่วงที่ 2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

35 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากส่ีแยกบ้านโคก - โคกม่วง สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
36 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 120,000      120,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางบุญลือ อาวธุพันธ-์บ้านนางสงวน สะดวกและปลอดภัย
 

2.50เมตร ยาว 100เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
เสือมัจฉา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

37 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 108,000      108,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายประภาส ศรีมุงคุณ-บ้านนางปอย สะดวกและปลอดภัย

 
3 เมตร ยาว 75 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

คงสวสัด์ิ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

38 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่  4  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 192,000      192,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายสอน  เครือแก้ว -บ้านนายบุญ สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

สวสัด์ิรัมย์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

39 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนายพักตร์ ฉ่ าโสฬส สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
40 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที่ 5จากบ้าน  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 1,152,000  1,152,000   ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

นางถนัด มีสมาน - เชื่อมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6 สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4  เมตร ยาว 600 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

41 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านส าโรง หมู่ที่ 5 ซอย  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 960,000     960,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บ้านนายประดิษฐ์  ค าศรี สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4   เมตร ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
42 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 192,000     192,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางส าเรียง รุ่งพิรุณ -สระคึกฤทธ์ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4   เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

43 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  479,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากแยกวดัส าโรง - ศาลตาปู(่ช่วงที่ 1) สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 220  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
44 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากวดัส าโรง - ศาลตาปู(่ช่วงที่ 2) สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 220  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ

45 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  253,440      253,440      253,440     253,440     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนายวชิัย เสียมเพร็ช สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 132  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
46 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 268,800      268,800      268,800     268,800     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางภูมิ  จาบวหิก สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 140 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
47 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  3 187,200      187,200      187,200     187,200     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางส ารวย ปานเขมา สะดวกและปลอดภัย
 

 เมตร  ยาว 130 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

48 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  516,000      516,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายสมจติ แจดนวน -บ้านนายปล้อง สะดวกและปลอดภัย

 
5  เมตร ยาว 215  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

แจดนวล(ช่วงที่2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
49 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ ๖  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 480,000     480,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางเขมิกา กุลตา - บ้านดาบต ารวจ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4   เมตร ยาว 250 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
เถลิงชัย  ใสสดศรี (ช่วงที่๒) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

50 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 6  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 182,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากประปาหมู่ที่ 6 - หนองปลาอีด สะดวกและปลอดภัย

 
 เมตร  ยาว 84 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
51 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 6  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 108,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณทางเข้าฝายน  าล้น บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 6 สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 50 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

52 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 6  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 328,320      328,320      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากลาดยางหน้าอนามัย - หนองปลาอีด สะดวกและปลอดภัย

 
6 เมตร ยาว 114 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
53 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 360,000      360,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บ้านนันทนา สาละ-บ้านนางวเิศษ  มณีวงค์ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5   เมตร ยาว  150 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
54 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  435,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางสงคราม  จนิพละ สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ

55 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  435,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนางสงคราม  จนิพละ(ช่วงที่2) สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ
56 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  403,200      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางสงคราม  จนิพละ(ช่วงที่3) สะดวกและปลอดภัย
 

4  เมตร ยาว 210  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

57 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  149,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนายนริทร์ จงึธนสมบูรณ์ - สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 67  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

บ้านนายวรีะชัย  จงึธนสมบูรณ์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

58 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  460,800      460,800      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสระหนองปรือ - คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 240  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
59 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านน้อยหนองหวา้  หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.       422,400     422,400      422,400      422,400     422,400     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากศาลปูต่า เชื่อมถนนต าบลหนองแวง สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4 เมตร ยาว 220  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

60 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  323,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนายสมศักด์ิ ชาติกระโทก สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 150  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 479,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายวรีะพวง ม่วงส าเภา -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

 เมตร  ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
(ช่วงที่ 1) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

62 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายวรีะพวง ม่วงส าเภา -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
 เมตร  ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

(ช่วงที่ 2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
63 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 576,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายวชัระ บุตรสืบสาย -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

 เมตร  ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

64 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 288,000      288,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากหน้าเมรุ- -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
 เมตร  ยาว 150 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

65 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากถนนลาดยางด้านทิศใต้หมู่บ้าน-คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 220  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

66 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 จากบ้าน  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 288,000     288,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
นายสมบัติ บุญโสม-บ้านนายสัมฤทธิ์ สายเครือด า สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  4  เมตร ยาว 150 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
67 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 จากบ้าน  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 441,600      441,600      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

นางพุ  นึกมั่น - ไร่นายพัชชัย ด้วงประโคน สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4  เมตร ยาว 230เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

68 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9  บ้าน  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  960,000     960,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
นายกาย  ศรีสุพงษ-์บ้านนายสุริยา  มีเอี่ยมศิลป์ - สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 2๖0  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

(ช่วงที่ 2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

69 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  297,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนางสังเวช ฉัตรเงิน - บ้านนาย สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 137  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ชนวน  ค าผาย พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

70 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  493,440      493,440      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางประนอม ขันธสุกร-บ้านนายกาย สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 257   เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ศรีสุพงษ์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

71 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางสมควร ค าพินิจ - บ้านนายปิยะพงษ์ สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว  220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

สวนพฤกษา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

72 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 288,000     288,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
ทางเข้าวดั สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4  เมตร ยาว 150  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
73 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที1่0 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 576,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บ้านนายธงชัย  ได้คิดดีจริง สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4  เมตร ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
  -บ้านนางปนัดดา  สอนนอก พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

74 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 480,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บ้านนางวรรณา ไทยลือนาม - ลาดยางสาย สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

สันติสุข -บาระแนะ พร้อมรางระบายน  า พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

75 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10   เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 337,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนายบุญสวย เสประโคน สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว  155  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
76 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10   เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 384,000     384,000      384,000      384,000     384,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

เส้นไปทุ่งนา   ซอยบ้านนายเจริญ  สนสร้อย สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4 เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

77 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  177,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยข้างบ้านนายธงไชย ได้คิดดีจริง- สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 83  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ถนน คสล. พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

78 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 457,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณทางเข้าแหล่งหินหลุมกุภลักษณ์ สะดวกและปลอดภัย

 
 เมตร  ยาว 210 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
79 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 768,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากหินหลุม - ถนนลาดยาง สะดวกและปลอดภัย
 

 เมตร  ยาว 320  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
80 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 161,280      161,280      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายถนัด สอนนอก - ถนนคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 84 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

81 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 960,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
ส่ีแยกกลางหมู่บ้าน - วดัป่าหนองปรือ(ช่วงที่๒) สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4  เมตร ยาว  500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

82 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 384,000      384,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณบ้านนายบุญเรือง พิมพรรณ -สระหนอง สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ปรือ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

83 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,800      422,800      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนางไท  ซ่ืนพงษา สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว  220   เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

84 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 เพือ่ประชาชนใช้ ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ ประชาชนใช้ กองช่าง
ประโยชน์ร่วมกัน ประชาชน ประโยชน์ร่วมกัน

พึงพอใจ
85 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 571,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนายจ ารูญ เกิดโชค สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 265 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
86 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 120,000      120,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยบ้านน.ส.สมพร สถานเถื่อน สะดวกและปลอดภัย
 

2.5 เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

87 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 479,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางล าพูน ละสามา -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
88 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 422,800      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางล าพูน ละสามา -คลองส่งน  า(ช่วงที่2) สะดวกและปลอดภัย
 

4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

89 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 13  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 51,840        51,840        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณทางเข้าบ้านนางไสว   ทวารไพร สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  4 เมตร ยาว  27 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
90 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 13  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 192,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากสะพานบ่อโพธิ-์ประตูส่งน  าที่ ๑ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4  เมตร ยาว  100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

91 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 13  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล  กวา้ง 1,598,000   ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสะพานบ่อโพธ ์ -คลองส่งน  า (ช่วงที่2) สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 545 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ
92 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข   หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 960,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายเพ็ง  เจริญยิง่  - สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4 เมตร ยาว  500  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บ้านนายสังวาล บุตรดา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
93 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล  กวา้ง 207,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณบ้านนางยพุิน  อวรุิทธไพบูลย์ สะดวกและปลอดภัย
 

3 เมตร ยาว 127 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

94 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล  กวา้ง 422,400      422,400      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณเส้นหาดทรายขาว สะดวกและปลอดภัย

 
4 เมตร ยาว 220 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
95 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง  กวา้ง 5 200,000     200,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานางเคีอ   โสมประโคน.- นานายเหลือง สะดวกและปลอดภัย
 

 เมตร ยาว  500  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บุตรสืบสาย พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

96 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 384,000     384,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณรอบสระหนองไผ่-หน้าโรงเรียน สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

บ้านโคกไม้แดง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
97 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนองไผ่-ทุ่งปลาไหล  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนนถนน ลูกรัง 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

98 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 1จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง.กวา้ง 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บ้านนางริน ศรีพรม - นานายหาญ บุตรสืบสาย สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5   เมตร ยาว  500  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
99 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 481,000     481,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณไร่นายยวน ตุ่มผะกา-นานายคุ้ม สุโขพันธ์ สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 880 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
100 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 240,000      240,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

รอบโคกป่าช้า สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 600 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ

101 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 120,000     120,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสวนรัชพร มะลิวรรณ -คลองล าจงัหัน สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5   เมตร ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

102 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสวนนายขุนทอง ศรีสุข -ก่อนถึงสะพาน สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ข้ามคลอง นายสุขใจ ประดับค า พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

103 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 280,000     280,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณเส้นหนองแต้ว (ช่วงที่ 2) สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5   เมตร ยาว 700 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 332,000     332,000      332,000      332,000     332,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณเส้นคลองน  า (นานายเริง   เรืองสระ.) สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5  เมตร ยาว  830 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
105 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 462,000     462,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากไร่นายวรีะศักด์ิ ศรีสมบูรณ์สกุล  - สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 910 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
ไร่นางบุญใส  ขจดัโรคา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

 -เกิดความสะดวก กองช่าง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
106 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 484,000     484,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากไร่นายวรีะศักด์ิ   ศรีสมบูรณ์สกุล  - สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 920 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
ไร่นายสมชาย  เหลืองสุข พึงพอใจ

107 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 92,000        92,000        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางสุรัตน์ ทุนดี -ไร่นายวรีะศักด์ิ สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว  230  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ศรีสมบูรณ์สกุล พึงพอใจ

108 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 200,000      200,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายแถลง สายยศ - สวนนายแสวง สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 500  มตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ปานใจนาม พึงพอใจ

109 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 80,000        80,000        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
ไร่นางไพเราะ เลิศสกุล - นานายบ ารุง ดีโสภา สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ
110 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนนลูกรัง กวา้ง 5 เมตร 150,000     150,000      150,000      150,000     150,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

เส้นบ้านนายส้มอ้อ  พ่อค้า

สะดวกและปลอดภัย
 

 ยาว 500เมตร   ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

111 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 3 เส้น  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 960,000     960,000      960,000      960,000     960,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
เชื่อมระหวา่ง หมู่ที่ 3 -หมู่ที่ 11 (เส้นซับพริก) สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
112 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่ 4   เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 32,000       32,000        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายลี หุยทุมา - สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บ้านนายล าพอง เสมารัมย์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
113 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่ 4   เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 32,000       32,000        32,000        32,000       32,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานายเสน่ห์ อุ่นภูษา - คลองระบายน  า สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  4  เมตร ยาว  100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

114 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่ 4   เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 360,000     360,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากแยกบ้านหนองม่วง-นานายเบียน อาวธุพันธ์ สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5  เมตร ยาว 900 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

115 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาอีด    เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 320,000     320,000      320,000      320,000     320,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 4  จากบ้านโคก -กิโลสอง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5  เมตร ยาว 800 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
116 ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนนถนน ลูกรัง 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บ้านนางส ารวย บุญสดน  า -นานายสวติ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
บุญมามอญ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

117 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง 200,000      200,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
 บริเวณเส้นรอบหนองบัวแดง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

118 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง       120,000     120,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานางส าเรียง รุ่งพิรุณ - นานายเฉลิม สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  5  เมตร ยาว  300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

ตึดพันธพ์งษ์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
119 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง  กวา้ง     300,000     300,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

ข้างบ้านนางสมศรี เรียมมนตรี - ที่สวน สะดวกและปลอดภัย
 

5  เมตร ยาว  750  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
นายอ านาจ แจดนวน พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

120 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 223,000     223,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานางร าไพ ตึดพันธพ์งษ์ - นานายสมนึก สะดวกและปลอดภัย

 
3.5 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

เสริญไธสง ยาว 1,744 เมตร พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

121 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 5  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 116,000      116,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางปราศัย โภคา - หนองบัวแดง สะดวกและปลอดภัย

 
   4  ยาว    290    เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
122 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 6  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 200,000      200,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

เส้นทิศตะวนัออกหมู่บ้าน สะดวกและปลอดภัย
 

   5 ยาว      500    เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

123 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง กวา้ง       400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากเส้นซับพริก - ท าเลเลี ยงสัตว์ สะดวกและปลอดภัย

 
5  เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ
124 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 369,000     369,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากถนนลาดยางหมู่ที่ 7 สระหลวง - สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 680 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
คลองส่งน  า พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

125 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง       400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
สายถนนขาด- ซับคะนิง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5  เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
126 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง    กวา้ง      1,200,000  1,200,000   1,200,000    1,200,000  1,200,000  ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากไร่นางรุจ ีตั งเป็นหนึ่ง - ถนนขาด สะดวกและปลอดภัย
 

5  เมตร ยาว 3,000เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

127 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง         -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากคลองลอย - บ้านนายทองดี สงค์ประค า สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  5  เมตร ยาว  200  เมตร 80,000       80,000        80,000        80,000       80,000       ร้อยละที่  -ปลอดภัยในชีวติ 

ประชาชน และทรัพยสิ์น
พึงพอใจ

128 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 7  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 454,000     454,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสะพานนรสิงห์ - คลองลอย สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 850 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
129 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยหนองหวา้  หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง        120,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากศาลาธรรมสังเวช -  คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  5  เมตร ยาว 300  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

130 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยหนองหวา้  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนถนน ลูกรัง       200,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
 หมู่ที่ 8 จากแยกคลองส่งน  า -นานายสมจติร สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  5 เมตร ยาว  500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

อินทรค าแหง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
131 ซ่อมแซมถนนลูกรัง น้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนน ลูกรัง  120,000     120,000      120,000      120,000     120,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

สายเชื่อมต่อจากทางลาดยาง - คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

132 ซ่อมแซมถนนลูกรัง น้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนน ลูกรัง  96,000       96,000        96,000        96,000       96,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสวนยางนายเดือย สุขเสกสรร -นา สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  4 เมตร ยาว 300 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

นายกาย ศรีสุพงษ์ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
133 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนน ลูกรัง  200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานายอิทธพล วรรณเอนก - นานาย สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5  เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
ทุเรียน แปลงดี พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

134 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนน ลูกรัง  128,000     128,000      128,000      128,000     128,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายชนวน ค าผาย- บ้านนายปิยะพงษ์ สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 400  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

135 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 206,000     206,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากไร่นางจนิ จวนเกาะ - ไร่นายบุญจนัทร์ สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 350 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

สมัญญา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
136 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 320,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากป่ายคูานายกอง ศรีสุพงษ์ - สวนนายเปือง สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 800 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
ม่วงส าเภา พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

137 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง        200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางโฮม ลาพูน.-ส่ีแยกเบิกฤกษ์ สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  5 เมตร ยาว 500  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
138 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       80,000       80,000        80,000        80,000       80,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายอดุล แก้วละมัย-ถนนทางเบิกฤกษ์ สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5  เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
139 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       80,000       80,000        80,000        80,000       80,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บ้านนางยวง แก้วละมัย-บ้านนายสมวน สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5  เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
ได้เปรียบ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

140 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       80,000       80,000        80,000        80,000       80,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากไร่นายสมบัติ ใสสดศรี - นานายพร สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5  เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

จนัทร์อยูจ่ริง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
141 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       64,000       64,000        64,000        64,000       64,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณเส้นทุ่งนานายจ าเริญ สนสรัอย สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4  เมตร ยาว  200  เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

142 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง        -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางนารี เหล็งรัมย ์- ทุ่งนา สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 4 เมตร ยาว  200 เมตร 64,000       64,000        64,000        64,000       64,000       ร้อยละที่  -ปลอดภัยในชีวติ 

ประชาชน และทรัพยสิ์น
143 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       พึงพอใจ  -เกิดความสะดวก กองช่าง

ใต้อ่างสันติสุขเรียบคลองส่งน  า - นานายทอง สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 4 เมตร ยาว  1,000 เมตร 320,000      320,000      ร้อยละที่  -ปลอดภัยในชีวติ 
ค าด้วง ประชาชน และทรัพยสิ์น

พึงพอใจ
144 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง    กวา้ง 2,200,000  2,200,000   ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากถนนขาดซับพริก   - ท าเลเลี ยงสัตว์ สะดวกและปลอดภัย
 

 5.50 เมตร ยาว  5,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

145 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง    กวา้ง    800,000     800,000      800,000      800,000     800,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากเส้นหนองกระทุ่ม - บ้านสันติสุข สะดวกและปลอดภัย

 
 5  เมตร ยาว 2,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
146 ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       80,000       80,000        80,000        80,000       80,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางแอน โคเฮน-บ้านหรรษกร  สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  5  เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
จนัทร์อยูจ่ริง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

147 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง        480,000     480,000      480,000      480,000     480,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณรอบสระหนองกระทุ่ม สะดวกและปลอดภัย

 
 5 เมตร ยาว  1,200 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
148 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง   กวา้ง    400,000     400,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากซอยบ้านนายเยอะ จนัทร์อยูจ่ริง-สันติสุข สะดวกและปลอดภัย
 

 5  เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

149 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง    238,000     238,000      238,000      238,000     238,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานายรอย ไทยลือนาม- ไร่นายทองจนัทร์ สะดวกและปลอดภัย

 
 3.50 เมตร ยาว  850 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 แก่นสุข พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

150 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกตาด้วง  หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 267,000     267,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากส านักสงฆ์หนองกระทุ่ม - คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 400 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
151 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกตาด้วง  หมู่ที่ 11  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 486,000     486,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากไร่นายใส แสงแดง-ไร่นายพนม ไทยลือนาม สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 670 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

152 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง    กวา้ง  320,000     320,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานายพิชัย เที่ยมเมฆ-นานายปะ สะดวกและปลอดภัย

 
4  เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

หมายประโคน พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
153 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง   กวา้ง      280,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานายเกา พวงจนัทร์ - คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

5  เมตร ยาว  700 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

154 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง   กวา้ง      280,000     280,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานายมัย ยอดนางรอง-นานายเจมิ สะดวกและปลอดภัย

 
5  เมตร ยาว  700 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

บุญมามอญ พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

155 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       57,680       57,680        ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
 จากนานายบัวพัน ละสามา - สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 206 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 นานายเสง่ียม เจยีมสกุล พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

156 ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       140,000     140,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
 จากนานายกอย จนัทร์อยูจ่ริง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 - นานายเลียว  ไทยลือนาม พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

157 ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       280,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
 จากนานายกอย จนัทร์อยูจ่ริง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 - นานายเลียว  ไทยลือนาม(ช่วงที่2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

158 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       3,600,000  3,600,000   ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากสะพานขาว (คลองธรรมชาติ) สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว  900 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

 - ร.ร.บ้านโคกไม้แดง พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
159 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนน ลูกรัง  40,000       40,000        40,000        40,000       40,000       ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากวดัโคกไม้แดง  - ทุ่งปลาไหล สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  5  เมตร ยาว 100เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

160 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 412,000     412,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานายล้วน ค าเสนา - บ้านสันติสุข(ซอย2) สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 830 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
161 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 484,000     484,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานายเดือน แมงมีนาม - บ้านสันติสุข สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
(ซอย 3) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

162 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 12  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 591,000     591,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากนานายบัวพัน ละสามา - คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

163 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บ้านนายแวว ลากูล - นา ร.ต.ต.สอน บุญเผย สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง  5  เมตร ยาว 245 เมตร 98,000       98,000        98,000        98,000       98,000       ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
164 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง      256,000      256,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

จากนานายสันติ บุญมามอญ -คลองส่งน  า สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง  5  เมตร ยาว 640 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

165 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางชะแอม  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง       400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
โกยรัมย ์- นานางกิ่ง บญเรือง สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
166 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง      120,000     120,000      120,000      120,000     ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บ้านนายเล่ียม บัวป่า -บ้านนายประยรู นาดี สะดวกและปลอดภัย
 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร   ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

167 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข   หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 5 เมตร 400,000     400,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากหัวเขื่อนทิศตะวนัตก -ซับพริก สะดวกและปลอดภัย

 
 ยาว 1,000เมตร   ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
168 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 467,000     467,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณไร่นายประวติร ไชยเพ็ชร สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 650 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

169 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 479,000     479,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
บริเวณไร่นายประดับ เขียวแก่ (ช่วงที่ 2) สะดวกและปลอดภัย

 
5 เมตร ยาว 800 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
170 ก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลูกรัง กวา้ง 620,000     620,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

บริเวณทางเข้าหาดทรายขาว- ถนนลาดยาง สะดวกและปลอดภัย
 

5 เมตร ยาว 800 เมตร ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 
(ช่วงที่ 2) พึงพอใจ และทรัพยสิ์น

171 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14 จาก  เพือ่ให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง      400,000      400,000      ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง
จากไร่นายประดับ เขียวแก่ -นานายเผือก สวสัด์ิวงศ์สะดวกและปลอดภัย

 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร   ประชาชน  -ปลอดภัยในชีวติ 

พึงพอใจ และทรัพยสิ์น
172 ขยายเขตประปา บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9 เพือ่ให้ประชาชนมีน  า วางท่อน  าประปา ระยะทาง 400 30,000        30,000        ร้อยละที่  -ประชาชนมีน  า กองช่าง

จากบ้านนางสมควร ค าพินิจ-บ้านนายส าราญ ส าหรับอุปโภค เมตร ประชาชน ส าหรับอุปโภค
อ่ าเอี่ยมศรี บริโภคอยา่งทั่วถึง พึงพอใจ บริโภคอยา่งทั่วถึง



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
173 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า  ก่อสร้างรางระบายน  า และวาง 580,000     580,000      580,000      580,000     580,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนางริน สร้างชาติ (ช่วงที่2) ที่ดีและไม่ท่วมขัง ท่อระบายน  าระยะทาง 290เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

174 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายอิทธพิล วรรณเอนก ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
 -หน้าวดัโคกไม้แดง พึงพอใจ

175 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายจอ้ย ยอดนางรอง - ทุ่งนา ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
176 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากศาลาแดง -บ้านนางสังวาล ปุยะติ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

177 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนางอาลัย ศรีกิมแก้ว -  -หน้าวดั ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
178 ซ่อมแซมรางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากส่ีแยกโคกจบก-บ้านนายอิทธพิล วรรณเอนก ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

179 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองไผ่ เพือ่ความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองไผ่ 2,000,000  2,000,000   2,000,000    2,000,000  2,000,000  ร้อยละที่ หนองไผ่มีภูมิทัศน์ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ประชาชน สวยงาม

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

180 ขุดลอกทางระบายน  า บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 เพือ่ป้องกันน  าท่วมขัง ทางระบายน  า  หมู่ที่ 1 10,000        10,000        ร้อยละที่ สามารถระบายน  าได้ดี กองช่าง

บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโคกไม้แดง เพือ่ให้สามารถระบายน  าได้ ความยาว 500 เมตร ประชาชน แก้ปัญหาน  าท่วมขัง

181 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายคุ้ม สุโขพันธ ์- หน้าวดั ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
182 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,016,000  1,016,000   1,016,000    1,016,000  1,016,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

บริเวณซอยกลางหมู่บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 508 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

183 ก่อสร้างรางระบายน  า พร้อมขยายผิวจราจร เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมขยายผิว 500,000      500,000      ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บ้านโคกเฟือง หมู่ที่2 บริเวณซอยบ้านนายล้อม ที่ดีและไม่ท่วมขัง จราจรและวางท่อระบายน  า ประชาชน และไหลสะดวก
ราษกล ระยะทาง 150 เมตร พึงพอใจ

184 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 600,000     600,000      600,000      600,000     600,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บริเวณซอยโรงสีชุมชน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 300 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
185 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 620,000     620,000      620,000      620,000     620,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางแสน สวนเพ็ชร -หน้าวดั ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 310 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

186 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนางสมาน ม่วงส าเภา - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านนางเกียน แก้วหอม พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
187 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกเฟือง หมู่ที2่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนายชัย ขจดัโรคา - บ้านนางสมลิม ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 250 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
ชัยราช พึงพอใจ

188 วางท่อระบายน  า  บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2 เพือ่การระบายน  า วางท่อระบายน  า 20,000        20,000        ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
เส้นบ้านนายฐิติวฒัน์ พรพีระสกุล ที่ดีและไม่ท่วมขัง บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2 ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
189 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที3่จาก เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,948,000  1,948,000   1,948,000    1,948,000  1,948,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

บ้านนายประคอง รองดอน- ศาลาประชาคม ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 974 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

190 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 384,000     384,000      384,000      384,000     384,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายโภชนา อาวธุพันธ ์- ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  192 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านนายเป็น  รุ่งพิรุณ พึงพอใจ

191 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายดวง ดวงมาเกิด - ศาลาประชาคม ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

192 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายอิน  ตุ่มหนแยม้ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
193 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 300,000      300,000      ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนายอดุล แสนหิน -บ้านนายโภชนา ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
อาวธุพันธ์ พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
194 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า 180,000      ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนายเอ็ง จนัทา - นานายเป็น รุ่งพิรุณ ที่ดีและไม่ท่วมขัง บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 3 ประชาชน และไหลสะดวก
ความยาว 100 เมตร พึงพอใจ

195 วางท่อระบายน  า   บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 เพือ่ป้องกันการพังทลาย วางท่อระบายน  า นานายท่วม 50,000       50,000        50,000        ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากนานายท่วม นุ่มนวลศรี - สระหนองปรือ ของดินน  าไหลสะดวก  นุ่มนวลศรี - สระหนองปรือ ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
196 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านหนองปลาอีด เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,400,000  1,400,000   1,400,000    1,400,000  1,400,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4  เส้นกลางหมู่บ้านคุ้มบ้านโคก ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 700  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

197 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านหนองปลาอีด เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 4  จากบ้านนางแถม จนัทร์ศรี - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 500  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
หนองปลาอีด พึงพอใจ

198 ขยายเขตประปา บ้านหนองปลาอีด  หมู่ที่  4 เพือ่ให้ประชาชนมีน  า หมู่ที่ 4 150,000      150,000      ร้อยละที่ ประขาขนมีน  า กองช่าง
จากบ้านหนองปลาอีด - บ้านล าดวน ใช้อยา่งทั่วถึง ความยาว  2,000  เมตร ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
199 วางท่อระบายน  า  บ้านนหนองปลาอีด หมู่ที่ 4 เพือ่การระบายน  า วางท่อระบายน  า หนองปลาอีด 60,000        60,000        ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

บริเวณหนองปลาอีด ที่ดีและไม่ท่วมขัง บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่ 4 ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ
พึงพอใจ

200 วางท่อข้ามคลอง 6 บ้านส าโรง หมู่ที่ 5 เพือ่ป้องกันการพังทลาย วางท่อข้ามคลอง 6  หมู่ที่ 5 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ของดินน  าไหลสะดวก ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
201 ก่อสร้างสะพาน บ้านส าโรง หมู่ 5 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างสะพาน บ้านส าโรง หมู่ 5 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เส้นบ้านนางส ารวย บุญสดน  า ที่ดีและไม่ท่วมขัง เส้นบ้านนางส ารวย บุญสดน  า ประชาชน ไป-มาสะดวก
พึงพอใจ

202 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 608,000     608,000      608,000      608,000     608,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6  เส้นข้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 304  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
โคกใหม่ละหานทราย -หนองปลาอีด พึงพอใจ

203 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,388,000  1,388,000   1,388,000    1,388,000  1,388,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6  หน้าโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง  694 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
 ละหานทราย-บ้านนายทักษิณ พาหา พึงพอใจ

204 ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมขยายผิวจราจร เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อม 1,388,000    ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 6  ที่ดีและไม่ท่วมขัง ขยายผิวจราจร   ประชาชน และไหลสะดวก

ระยะทาง  694 เมตร พึงพอใจ

205 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 512,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางปิยกาญจน์  แผ้วพลสง ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง  256 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

206 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 768,000     768,000      768,000      768,000     768,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6 ซอยบ้านดาบต ารวจสังทอง สายพันธุ์ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 384  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
207 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 768,000     768,000      768,000      ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 6 ซอยบ้านด.ต.ทองหล่อ เอี่ยมศิริ - บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 384  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
นายนิคม  พรมทอง พึงพอใจ

208 ขุดลอกคลองล าจงัหัน เพือ่ให้แหล่งน  าไม่ ก่อสร้างคลองส่งน  าทิศตะวนัออก 2,000,000  2,000,000   2,000,000    2,000,000  2,000,000  ร้อยละที่ แหล่งน  าไม่ตื นเขิน กองช่าง
บ้านบ่อโพธิ์หมู่ที่ 6 ตื นเขินและไหล ของ บ้านบ่อโพธิ์หมู่ที่ 6 ประชาชน และไหลสะดวก

สะดวก พึงพอใจ

209 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  าที่ดีและ ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,260,000  1,260,000   1,260,000    1,260,000  1,260,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6  คุ้ม ตชด. ไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 630  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

210 ซ่อมแซมรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6 ข้างถนนลาดยางลงห้วยล าจงัหัน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 100  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

211 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 6  คุ้มบ่อโพธิ์ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 500  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

212 ก่อสร้างท านบกั นน  าล าจงัหัน หมู่ที่ 6 เพือ่ก่อสร้างท านบ ก่อสร้างท านบกั นน  าล าจงัหัน 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     ร้อยละที่ สามารถกักเก็บน  า กองช่าง
กั นน  าล าจงัหัน ประชาชน ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
213 ก่อสร้างรางระบายน  าบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 6 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,200,000  1,200,000   1,200,000    1,200,000  1,200,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนายสุคิดพุทธรักษา ลงไป ตชด ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  600 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

214 ก่อสร้างรางระบายน  าบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 6 เพือ่การระบายน  า บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 6 640,000     640,000      640,000      640,000     640,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างทาง จากถนนลาดยาง ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระยะทาง 320 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
 -โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย พึงพอใจ

215 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านหนองด่าน เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,280,000  1,280,000   1,280,000    1,280,000  1,280,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 7 เส้นคุ้มสระหลวง ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  640 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
216 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,488,000  1,488,000   1,488,000    1,488,000  1,488,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากหน้าบ้านนายสมชาย จมิรัมย-์ป้อมต ารวจ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง  744  เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

217 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านน้อยหนองหวา้ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าและวางท่อ 512,000     512,000      512,000      512,000     512,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประดิษฐ์ บัวทิพย ์- ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 256 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านนายแอ็ด กล่องไธสง พึงพอใจ

218 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านน้อยหนองหวา้ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าและวางท่อ 512,000     512,000      512,000      512,000     512,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 8 จากบ้านนางจนัทร์  เครือนา - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 256 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านนายประดิษฐ์ บัวทิพย์ พึงพอใจ

219 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านน้อยหนองหวา้ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าและวางท่อ 1,024,000  1,024,000   1,024,000    1,024,000  1,024,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสุพรรณ เพิม่พูน  - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 512 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
คลองส่งน  า พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
220 ก่อสร้างรางระบายน  าและวางท่อระบายน  า เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 2,000,000  2,000,000   2,000,000    2,000,000  2,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

บ้านโคกจบกหมู่ที่ 9 จากคลองชลประทาน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  าระยะทาง 1,000 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
 -สระหนองไผ่ พึงพอใจ

221 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายสงบ สุกิมานิล- สระน  านางส าเนียง ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
สุทธรัิมย์ พึงพอใจ

222 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกจบก หมู่ที9่ จาก เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 2,752,000  2,752,000   2,752,000    2,752,000  2,752,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บ้านนายบุญเรือง แปลงดี-คลองส่งน  าชลประทาน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 800 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

223 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,600,000  1,600,000   1,600,000    1,600,000  1,600,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
เส้นถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน เพือ่การระบายน  า ระบายน  า ระยะทาง 800 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

ที่ดีและไม่ท่วมขัง พึงพอใจ

224 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 960,000     960,000      960,000      960,000     960,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายบุญส่ง  ค าพาดี - บ้านนายเก่ง เพือ่การระบายน  า ระบายน  า ระยะทาง 480 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
ทุมนอก ที่ดีและไม่ท่วมขัง พึงพอใจ

225 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 908,000     908,000      908,000      908,000     908,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนางแต๋ว  ยองใย - บ้านนายเสาร์ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 454 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
ชนะสิทธิ์ พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
226 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 800,000     800,000      800,000      800,000     800,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนางนารี เหล็งรัมย-์ ทุ่งนา ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 400 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

227 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนายชัยนาท  แหล่มแจม่ - บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
นายกวง  เต้นประโคน พึงพอใจ

228 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 800,000     800,000      800,000      800,000     800,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนางแก้ว  สายยศ - บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 400 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
นายสมควร  ประจวบสุข พึงพอใจ

229 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกตาด้วง เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,200,000  1,200,000   1,200,000    1,200,000  1,200,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
 หมู่ที่ 11 เส้นถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 600 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
230 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกตาด้วงหมู่ที่ 11 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,584,000  1,584,000   1,584,000    1,584,000  1,584,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนายจั่ว สถานเถื่อน -บ้านนางห้อง  ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 792 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
ทองพระพักตร์ พึงพอใจ

231 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกตาด้วง เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
 หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสมบัติ  ศรีแก้ว - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านนางทองด า วงค์ศรีนวล พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
232 ก่อสร้างรางระบายน  าบ้านโคกไม้แดง เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 12 จากหน้าวดัโคกไม้แดง - หน้าโรงเรียน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 250 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
บ้านโคกไม้แดง พึงพอใจ

233 ก่อสร้างรางระบายน  าบ้านโคกไม้แดง เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 12 จากบ้านนายรวน บุตรสืบสาย - ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
หน้าโรงเรียนบ้านโคกไม้แดง พึงพอใจ

234 วางท่อระบายน  า  บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 12 เพือ่การระบายน  า วางท่อระบายน  า 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
บริเวณนานายโฉด แก้วเอโก ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระยะทาง 100 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ

235 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,200,000  1,200,000   1,200,000    1,200,000  1,200,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หมู่ที่ 13 เส้นกลางหมู่บ้าน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 600 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
236 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่  หมู่ที่ 13 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,200,000  1,200,000   1,200,000    1,200,000  1,200,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนางมาเรีย ตุ่มหนแยม้ -บ้านนางศรีไพร ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 600 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พิมพ์สุวรรณ พึงพอใจ

237 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
จากบ้านนางจง แก้วจงกูล-บ้านนางศรีไพร ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พิมพ์สุวรรณ พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
238 ก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้านนายบุญสวย เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

เสประโคน  ตลอดซอย ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

239 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 650,000     650,000      650,000      650,000     650,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ซอยศาลาประชาคม ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 325 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
240 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

ซอยบ้านนายสาย  ตึกไชยรัมย์ ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 500 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
พึงพอใจ

241 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ซอยบ้านนายบุญ  เรียบบัวปา ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก

พึงพอใจ
242 ก่อสร้างรางระบายน  า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14 เพือ่การระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  า และวางท่อ 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

จากบ้านนางพะเนา สุวรรณธสัิงข-์บ้านนายค าตัน ที่ดีและไม่ท่วมขัง ระบายน  า ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน และไหลสะดวก
 สึกรัมย์ พึงพอใจ

243 ฝาปิดรางระบายน  าบ้านสันติสุข  หมู่ที่ 14 เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ ฝาปิดรางระบายน  า 400,000     400,000      400,000      400,000     400,000     ร้อยละที่ ลดอุบัติเหตุ กองช่าง
จากบ้านนายทว ีนุ่มนวลศรี -บ้านนางจง  ระยะทาง 200 เมตร ประชาชน
แก้วจงกูล พึงพอใจ

244 ก่อสร้างท านบกั นน  าล าจงัหัน เพือ่สร้างท านบกั นน  า ก่อสร้างท านบกั นน  าล าจงัหัน 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     ร้อยละที่ มีแนวท านบกั นน  า กองช่าง
 หมู่ที่ 6 ล าจงัหัน ประชาชน เพือ่การเกษตร 

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
245 ขุดลอกเหมืองสาธารณะจากคลองห้า เพือ่ป้องกันการตื นเขิน ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 30,000       30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละที่ ระบายน  าได้ดี กองช่าง

 - ล าจงัหัน และระบายน  าได้ดี จากคลองห้า - ล าจงัหัน ประชาชน
พึงพอใจ

246 ก่อสร้างสะพาน บ้านส าโรง หมู่ 5 เพือ่ประชาชนใช้ ก่อสร้างสะพาน 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ ประชาชนได้สัญจร กองช่าง
เส้นหน้าวดัส าโรง ในการสัญจรไป-มา ประชาชน ไปมาได้สะดวก

พึงพอใจ
247 ก่อสร้างฝายน  าล้น บ้านสันติสุข หมู่ที ๑๔ เพือ่กักเก็บน  า สร้างฝายกักเก็บน  า 300,000     300,000      300,000      300,000     300,000     ร้อยละที่ มีที่กักเก็บน  าไว้ กองช่าง

บริเวณที่พักสงฆ์ ประชาชน เพือ่อุปโภค-บริโภค
พึงพอใจ การเกษตร 

248 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านสันติสุข  เพือ่ป้องกันการ ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านสันติสุข 1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000  1,000,000  ร้อยละที่ ประชาชนมีแหล่งน  า ชลประทาน
ตื นเขินและสามารถ ประชาชน เพือ่อุปโภค-บริโภค และกรม
กักเก็บน  าได้ พึงพอใจ การเกษตร ทรัพยากรน  า

หนว่ยงานอื่น
249 ขุดลอกหนองกระทุ่ม    เพือ่ป้องกันการ ขุดลอกหนองกระทุ่ม 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ ประชาชนมีแหล่งน  า ชลประทาน

ตื นเขินและสามารถ ประชาชน เพือ่อุปโภค-บริโภค และกรม
กักเก็บน  าได้ พึงพอใจ การเกษตร ทรัพยากรน  า

หนว่ยงานอื่น
250 ขุดลอกคลองล าจงัหัน จากโคกไม้แดง หมู่ที่ 12  เพือ่ป้องกันการตื นเขิน ขุดลอกห้วยล าจงัหัน 3,000,000  3,000,000   3,000,000    3,000,000  3,000,000  ร้อยละที่ ประชาชนมีแหล่งน  า ชลประทาน

 -บ้านตากอง  หมู่ที่  7  ต าบลหนองตะครอง สามารถกักเก็บน  าได้ ประชาชน เพือ่อุปโภค-บริโภค และกรม
พึงพอใจ การเกษตร ทรัพยากรน  า

หนว่ยงานอื่น



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
251 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านโคกตาด้วง เพือ่ก่อสร้างประปาหมู่ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 3,600,000  3,600,000   3,600,000    3,600,000  3,600,000  ร้อยละที่ ประชาชนมีน  า กองช่าง

หมู่ที่ 11 บ้าน ประชาชน ประปาใช้อยา่ง อบจ.
พึงพอใจ เพียงพอ หนว่ยงานอื่น

252 ขยายเขตระบบจ าหน่ายน  าประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน  า ขยายเขตระบบจ าหน่ายน  าประปา 220,000      220,000      ร้อยละที่ ประชาชนมีน  า กองช่าง
บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11 ใช้อยา่งทั่วถึง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11  ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

จ านวน  2 จดุ ขนาดท่อ 2 นิ ว พึงพอใจ
จดุที่ 1 ยาว   1,265    เมตร
จดุที่ 2 ยาว   1,500    เมตร

253 โครงการถมกลบสระ สาธารณะ เพือ่ใช้ที่ดินสาธารณะให้เป็น ถมกลบสระ สาธารณะภายในเขต 500,000     500,000      500,000      500,000     500,000     ร้อยละที่ ที่สาธารณประโยชน์ กองช่าง
บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที 8 ประโยชน์ ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์

พึงพอใจ อยา่งคุ้มค่า
254 ปรับปรุงระบบส่งน  าดิบ (ท่อประปา) เพือ่ปรับปรุงระบบส่งน  า ปรับปรุงระบบส่งน  าดิบ 250,000     250,000      ร้อยละที่ ประชาชนมีน  า กองช่าง

หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13  (ท่อประปา) ขนาดท่อ 3  นิ ว ประชาชน ใช้อยา่งเพียงพอ
ความยาว 360 เมตร พึงพอใจ

255 ขยายเขตระบบส่งน  าดิบ (ท่อประปา) เพือ่ให้ประชาชนมีน  า ขยายเขตระบบส่งน  าดิบ (ท่อประปา) 200,000      200,000      ร้อยละที่ ประชาชนมีน  า กองช่าง
บ้านน้อยหนองหวา้  หมู่ที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง บ้านน้อยหนองหวา้  หมู่ที่ 8 ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

ขนาดท่อ 3 นิ ว ยาว 1,815 เมตร พึงพอใจ
256 ขยายเขตระบบส่งน  าดิบ (ท่อประปา) เพือ่ให้ประชาชนมีน  า ขยายเขตระบบส่งน  าดิบ (ท่อประปา) 180,000      180,000      ร้อยละที่ ประชาชนมีน  า กองช่าง

บ้านโคกจบก   หมู่ที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง บ้านโคกจบก   หมู่ที่ 9 ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
ขนาดท่อ 3 นิ ว ยาว 1,565 เมตร พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
257 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 1เส้น เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 12 28,000       28,000        28,000        28,000       28,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้านนายเอี่ยม เอียมรัมย-์บ้านนายตุ๋ย จวนกะ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ

258 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกเฟือง เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 2 82,500       82,500        82,500        82,500       82,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ที่ 2จากบ้านนางละม่อม ลัง-บ้านนางย ี มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
เพลารัมย์ พึงพอใจ

259 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกเฟือง เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 2 82,500       82,500        82,500        82,500       82,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ที่ 2  จากบ้านนางเอม บุญราศรี- คลองส่งน  า มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
260 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกเฟือง เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 2 16,500       16,500        16,500        16,500       16,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ที่ 2 เพือ่การเกษตร เส้นนายบัวลอย มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
 วนัจนัทร์ทึก -สวนนางเล็ก บุญราศรี พึงพอใจ

261 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 3 165,000     165,000      165,000      165,000     165,000     ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ที่ 3(จากนานายจ ารูญ  เกิดโชค- คลอง 5) มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
262 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 4 16,500       16,500        16,500        16,500       16,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

ซอยบ้านนายบุญยงั   เป็นประโคน มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ

263 ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าหมู่ที่ 6 จากบ้านนาง เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 6 82,500       82,500        82,500        82,500       82,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
เพลิน  พิมทอง-บ้านนายส ารวญ แยม้วเิศษ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
264 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองด่าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 7 126,500     126,500      126,500      126,500     126,500     ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ที่ 7  จากบ้านนายทึง  จนิพละ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
 - บ้านนายสุข  ใจกล้า พึงพอใจ

265 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองด่าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 7 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ที่ 7    จากบ้านนางสมจติ  บุญเสริม - มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
บ้านนายทองดี  สงประค า พึงพอใจ

266 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองด่าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 7 800,000      800,000      800,000     800,000     ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ที่ 7    จากสระหลวง -  คลองลอย มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
267 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 9 55,000       55,000        55,000        55,000       55,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

จากส่ีแยกคลองชลประทาน-บ้านนายปิยะพงษ์ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
สวนพฤกษา พึงพอใจ

268 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 10 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 10 55,000       55,000        55,000        55,000       55,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนางเขมา ประจกัษ-์วดัสันติสุข มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
269 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่  11 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 11 5,000         5,000          5,000           5,000         5,000         ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

จากศาลากลางบ้าน-บ้านนางกัญญา มงคล มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ

270 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 11 55,000       55,000        ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายสวงค์ ชัยสุวรรณ- บ้านนางไท  มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
ชื่นพงษา พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
271 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 12 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 12 9,880         9,880          9,880           9,880         9,880         ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนางประสพ  ผ้าผิวดี - นานาย มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
ฐิติวชัร์  พรพีระสกุล พึงพอใจ

272 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที1่2 จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 12 160,000     160,000      160,000      160,000     160,000     ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
1.นางพิสมัย พันแก้ว-นานายธติิวชัร์ พรพีระสกุล มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
2.นายบุตร ไทลือนาม -นานายเที่ยง จติสม พึงพอใจ

273 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 13 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 13 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายจง แก้วจงกูล-บ้านนายเคล็ม มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
แก้วก ากง พึงพอใจ

274 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 14 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายสมพงษ์ ดัชถุยววตัร - ที่พักสงฆ์ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
275 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ ๖ จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 54,000       54,000        54,000        54,000       54,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

นางแพลิน พินทอง- บ้านนายส ารวญ แยม้วเิศษ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ

276 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 จากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 8 93,000       93,000        93,000        93,000       93,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนางบุหงา งาหอม -นานายสมจติร มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
อิทรก าแหง พึงพอใจ

277 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 14  จาก เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 54,000       54,000        54,000        54,000       54,000       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนายสมพงษ์ ดัชถุยวตัร-ที่พักสงฑ์ มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
278 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 14  จาก เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้านนายเพ็ง เจริญยิง่-บ้านนางสังวาล บุตรดา มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จงัหวัดบุรีรัมย์

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
279 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 14 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง

เพือ่การเกษตร ซอย 16 มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง
พึงพอใจ

280 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 14 เพือ่ให้ประชาชนได้  หมู่ที่ 14 27,500       27,500        27,500        27,500       27,500       ร้อยละที่ ประขาขนมีไฟฟ้า กองช่าง
เพือ่การเกษตร ซอย 16 มีไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชน ใช้อยา่งทั่วถึง

พึงพอใจ
281 ปรับเกรดคันคลองชลประทาน ปรับเกรดคันคลอง ปรับเกรดคันคลองชลประทาน 330,272  330,272   330,272  330,272  ร้อยละที่  -เกิดความสะดวก กองช่าง

ชลประทาน กวา้ง 4 เมตร ประชาชน ในการสัญจร
ยาว 41,284 เมตร พึงพอใจ

รวม 281 โครงการ    -    - 105,692,440   120,437,472    97,717,392       76,693,392     76,150,992        -    -    - 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำย -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ กอ่สร้ำงถนนลำดยำงสำยบำ้น 8,000,000   8,000,000  8,000,000  8,000,000  8,000,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง
บำ้นหนองด่ำน  หมู่ที่ 7 ต ำบล มำตรฐำน หนองกรำด-บำ้นซับคะนงิ  ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

ส ำโรงใหม ่– ซับคะนงิ ต.โนนดินแดง  กว้ำง 8 เมตร ยำว 4,000 เมตร พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

อ.โนนดินแดง

2 บ ำรุงถนนลำดยำง สำยบร.4068 -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ บ ำรุงถนนลำดยำง 8,000,000  8,000,000  8,000,000  8,000,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

(ซ่อมสร้ำง) มำตรฐำน สำยบำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ที่ 6 -   ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

สำยบำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ 6 – บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10,14 พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

หมู่ที่ 10,14 กว้ำง 8 เมตร ยำว 4,000 เมตร 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำยบำ้นนอ้ย -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ กอ่สร้ำงถนนลำดยำงสำยบำ้น 2,000,000   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง
หนองหว้ำหมู่ที่ ๘ ต ำบลส ำโรงใหม ่– มำตรฐำน หนองกรำด-บำ้นซับคะนงิ  ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นหนองแวง ต ำบลหนองแวง กว้ำง 8 เมตร ยำว ๓,000 เมตร พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

4 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงสำย -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ กอ่สร้ำงถนนลำดยำง 6,000,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

โคกไมแ้ดงหมู่ที่ 1–บำ้นละหำนทรำย มำตรฐำน สำยโคกไมแ้ดงหมู่ที่ 1 – บำ้น ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

หมู่ที่ 1 (บำ้นส ำเร็จกจิ) ส ำเร็จกจิ   ต ำบลละหำนทรำย พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

ต ำบลละหำนทรำย กว้ำง 8 เมตร ยำว ๓,000 เมตร 

5 บ ำรุงรักษำทำง(ถนนลำดยำง) -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ บ ำรุงถนนลำดยำง  6,847,000   6,847,000  6,847,000  6,847,000  6,847,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

สำย บร.3045 มำตรฐำน กว้ำง 8 เมตร ยำว 5,847 เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโคกใหม ่ หมู่ 13 พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น
บำ้นโคกไมแ้ดง  หมู่ 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บ ำรุงรักษำถนนลำดยำง บำ้นหนองด่ำน -เพื่อเปน็ถนนที่ได้ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำง 4,000,000   4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

ช่วงที่ 1(โคกไมแ้ดง -หนองด่ำน) มำตรฐำน บำ้นหนองด่ำน ช่วงที่ 1   ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

กว้ำง 8 เมตร ยำว ๒,๐๐๐ เมตร พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

7 ขุดลอดคลองล ำจังหนั จำกบำ้น เพื่อปอ้งกนักำรต้ืนเขินขุดลอดคลองล ำจังหนั จำก 3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  ร้อยละที่ มแีหล่งกกัเกบ็น้ ำ กองช่ำง

โคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12   - บำ้นตำกอง ของแหล่งน้ ำ บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12- ประชำชน อบจ.

 ต ำบลหนองตะครอง บำ้นตำกอง ต ำบลหนองตะครอง พงึพอใจ หนว่ยงำนอื่น
ระยะทำงยำว 10 กม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ ขุดลอกหนองปลำอดี เพื่อปอ้งกนักำร ขุดลอดหนองปลำอดี 3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  ร้อยละที่ มแีหล่งกกัเกบ็น้ ำ กองช่ำง

ต้ืนเขินของ พื้นที่ 270 ไร่ ประชำชน อบจ.

แหล่งน้ ำ พงึพอใจ หนว่ยงำนอื่น

9 กอ่สร้ำงถนนคสล. บำ้นนอ้ยหนองหว้ำ   เพื่อใหก้ำรสัญจร กอ่สร้ำงถนนคสล.       200,000     200,000     200,000    200,000     200,000     ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

หมู่ที่ 8 ต ำบลส ำโรงใหม ่-บำ้นใหม่ ไปมำสะดวกและ
 

กว้ำง  5 เมตร ยำว 500  เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

หนองหว้ำ หมู่ที่ 13  ต ำบลหนองแวง ปลอดภยั พงึพอใจ หนว่ยงำนอื่น
(ช่วงที่ ๒)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหบ้ริกำร กอ่สร้ำงถนนคสล.  กว้ำง      1,920,000  1,920,000  1,920,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ต ำบลส ำโรงใหม-่ สำธำรณะและ 4  เมตร ยำว  1,000 เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโนนเพชร หมู่ที่ 8 เพื่อควำมสะดวก พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรของ

รำษฎร

๑๑ ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็หนิคลุก เพื่อใหบ้ริกำร กอ่สร้ำงถนนคสล.  กว้ำง      1,500,000  1,500,000  1,500,000  ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ต ำบลส ำโรงใหม-่ สำธำรณะและ 5  เมตร ยำว  1,900 เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโคกสะอำด หมู่ที่ 5 เพื่อควำมสะดวก พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรของ

รำษฎร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงสนำมกฬีำบำ้นสันติสุข ปรับปรุงสนำม ปรับปรุงสนำมกฬีำบำ้นสันติสุข 500,000     500,000    500,000     500,000     ร้อยละที่ สนำมกฬีำมกีำร กองช่ำง

หมู่ที่ 10 กฬีำใหดี้ขึ้น หมู่ที่ 10 ประชำชน ปรับปรุงใหดี้ขึ้น อบจ.

สวยงำม พงึพอใจ เกดิควำมปลอดภยั หนว่ยงำนอื่น

รวม ๑2  โครงการ    -    - 33,047,000    35,547,000    38,967,000   38,967,000    38,967,000       -    -    - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน



แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ๑ เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       ส านกัปลัด

ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาโนต้บุค๊จ านวน ๒ เคร่ือง 32,000       32,000       32,000       32,000       32,000       ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ กองคลัง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๒ เคร่ือง 7,900          7,900          7,900          7,900          7,900          ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 3600 บทียีู 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ส านกัปลัด
จ านวน ๒ เคร่ืองตามมาตรฐานครุภณัฑ์

5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโปรเจค็เตอร์แบบแขวนติดผนงั  33,000       33,000       33,000       33,000       33,000       ส านกัปลัด
จ านวน ๑ เคร่ืองตามมาตรฐานครุภณัฑ์

6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่จดัหารถยนต์ 4 ประตู จ านวน ๑ คัน 784,000     784,000     784,000     784,000     784,000     ส านกัปลัด
และขนส่ง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่จดัหารถยนต์กระเชา้ไฟฟา้ จ านวน ๑ คัน 1,950,000   1,950,000   1,950,000   1,950,000   1,950,000   กองชา่ง
และขนส่ง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เหล็กเกบ็แฟม้เอกสาร ๔๐ ชอ่'ง 2,388          2,388          2,388          2,388          2,388          ส านกัปลัด
 จ านวน ๑ ตู้  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เหล็กชนดิ๒บานเปดิ จ านวน   2 หลัง 11,000       11,000       11,000       11,000       11,000       ส านกัปลัด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเต็นท ์ จ านวน  5 หลัง 140,000     140,000     140,000     140,000     140,000     ส านกัปลัด

11 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้(หอ้งประชมุ) จ านวน  18  ตัว 27,000       27,000       27,000       ส านกัปลัด

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั
ประเภท

 งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จ านวน  200  ตัว 44,000       44,000       44,000       44,000       44,000       ส านกัปลัด

13 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเสียง จ านวน 4 ชดุ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ส านกัปลัด

14 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์  จ านวน ๑ เคร่ือง 2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

15 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาโต๊ะขาว จ านวน ๒๐ ตัว 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ส านกัปลัด

16 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 3600 บทียีู 94,000       94,000       94,000       94,000       94,000       กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

17 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาโนต้บุค๊จ านวน ๑ เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       กองคลัง
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

18 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เหล็กแบบบานเล่ือนทบึ จ านวน ๔ หลัง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       กองคลัง
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

19 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เหล็กแบบบานกระจก จ านวน5 หลัง 25,000       25,000       25,000       25,000       25,000       กองคลัง
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

20 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพือ่จดัหาเคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็ จ านวน  ๑ เคร่ือง 13,000       13,000       13,000       13,000       13,000       กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานครุภณัฑ์

21 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เหล็กชนดิ๒บานเปดิ จ านวน   ๔ หลัง 22,000       22,000       22,000       22,000       22,000       กองการศึกษา

22 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาตู้เกบ็เอกสารแบบส่ีล้ินชกั จ านวน   ๔ หลัง 31,600       31,600       31,600       31,600       31,600       กองการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๔ เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       กองการศึกษา
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาโต๊ะขาว จ านวน ๒๐ ตัว 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       กองการศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาโต๊ะวางคอมพวิเตอร์  จ านวน ๔  ตัว 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา

26 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่จดัหาปัม๊น้ าบาดาล  จ านวน  ๑ เคร่ือง 28,100       28,100       กองชา่ง
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

27 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่จดัหาเคร่ืองสูบน้ า  จ านวน ๑ ตัว 85,000       85,000       กองชา่ง
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

28 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหากล้องวงจรปดิ  จ านวน  20  ตัว 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ส านกัปลัด
สงบภายใน

29 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพือ่จดัหากระจกมองโค้งจราจร จ านวน ๒๐ บาน 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       ส านกัปลัด
สงบภายใน

30 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพือ่จดัหาสัญญาณไฟจราจร  จ านวน  5 จดุ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ส านกัปลัด
สงบภายใน

31 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพือ่จดัหาปา้ยชะลอความเร็ว  14 ปา้ย 140,000     140,000     140,000     140,000     140,000     ส านกัปลัด
สงบภายใน

32 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพือ่จดัหาแผงกัน้จราจร จ านวน 14 ชดุ 35,000       35,000       35,000       35,000       35,000       ส านกัปลัด
สงบภายใน

33 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพือ่จดัหาปา้ยสัญญาณจราจร  จ านวน 14 ชดุ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ส านกัปลัด
สงบภายใน

34 แผนงานสวสัดิการสังคม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาโต๊ะวางคอมพวิเตอร์  จ านวน 1  ตัว 2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          กองสวสัดิการ
สังคม

35 แผนงานสวสัดิการสังคม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ๑ เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       กองสวสัดิการ
สังคมต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 แผนงานสวสัดิการสังคม ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหาเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๑ เคร่ือง 7,000          7,000          กองสวสัดิการ

สังคมต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

37 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหา อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 1,400          1,400          1,400          1,400          ส านกัปลัด
 (Smart Card Reader) จ านวน  2 เคร่ือง
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

38 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จดัซ้ือล้อวดัระยะ ส าหรับงานชา่ง จ านวน 1 6,300          กองชา่ง
เคร่ือง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางล้อ318 มลิลิเมตร
โครงสร้างของล้อท าด้วยวสัดุพลาสติกแขง็
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งถิน่

39 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่  13,400       กองชา่ง
จ านวน  1 เคร่ือง  สูบน้ าได้ 
1,000 ลิตรต่อนาทขีนาด 5 แรงมา้
ต้ังจา่ยตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

40 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองปัม้น้ าประปา 25,000       กองชา่ง
แบบซัมเมอร์ส  จ านวน  1 เคร่ือง  
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งถิน่

41 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 7,900          กองชา่ง
หรือชนดิ LED ขาวด า  ชนดิ Network 
แบบที1่ (27 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 
เคร่ือง ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

42 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จดัซ้ือชดุทดสอบความขน้เหลวของ 3,500          กองชา่ง
คอนกรีต  ส าหรับงานชา่ง พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ
จ านวน 1 ชดุ ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งถิน่

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีต ส าหรับงานชา่ง 7,000          กองชา่ง

จ านวน 2 ชดุ แบบหล่อทรงเหล่ียมขนาด15X
15X15 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว พร้อมเหล็ก
กระทุง้ จ านวน 1 ด้ามต้ังจา่ยตามราคาทอ้งถิน่

44 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟา้ 192,000     กองชา่ง
จ านวน 12 เคร่ืองสูบน้ าได้1,130 ลิตรต่อนาที
ขนาดทอ่ส่ง ไมน่อ้ยกวา่ 3 นิว้
ต้ังจา่ยตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

45 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 100,000     200,000     กองการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน  4  ศูนย ์ 
เชน่ กรงนกปปีา่ย  ชงิชา้มา้โยก เรือไวกิง้ 
 หว่งโหน เรือไวกิง้  หว่งโหน  หนอนลอด  
อโุมงค์คลอด  มา้โยก  บาร์โค้งส่ีทศิทาง ฯลฯ  
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งถิน่

46 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์คร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,900          กองการศึกษา
แบบฉดีหมกึ(inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

47 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์คร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,900          กองสวสัดิการ
แบบฉดีหมกึ(inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

48 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือฉากกัน้หอ้ง 25,000       25,000       25,000       ส านกัปลัด
ขนาดความกวา้ง 120 ซม สูง 120 ซม.
จ านวน 12 แผ่น

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนและน้ าเยน็ส าหรับด่ืมแบบต้ังพืน้ 11,000       11,000       11,000       ส านกัปลัด

 2 หวักอ๊ก จ านวน  2 เคร่ือง
50 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า 5,200          5,200          5,200          ส านกัปลัด

 (18 หนา้/นาท)ี  จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

51 แผนงานเคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง 8,000          8,000          8,000          กองชา่ง
ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printe  จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

52 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง 8,000          8,000          8,000          กองสวสัดิการฯ
ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printe  จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

53 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือตู้ไมเ้กบ็เอกสาร จ านวน ๑ หลัง 3,500          3,500          3,500          กองสวสัดิการฯ
54 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือตู้ไมเ้กบ็เอกสาร จ านวน ๑ หลัง 3,500          3,500          3,500          กองการศึกษา
55 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จ านวน 160 ตัว 35,200       35,200       35,200       กองการศึกษา
56 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือโพเดียมกล่าวรายงาน จ านวน 2 แทน่ 9,000          9,000          9,000          กองการศึกษา
57 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ  จ านวน ๑ เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       กองการศึกษา

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

58 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเกา้อีจ้ านวน 1 ชดุ 3,800          3,800          3,800          ส านกัปลัด

กวา้ง 80*ยาว150*สูง75 ซม
59 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหา อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 1,400          1,400          1,400          1,400          กองสวสัดิการฯ

 (Smart Card Reader) จ านวน  2 เคร่ือง
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

60 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือตู้ไมเ้กบ็เอกสาร จ านวน ๑ หลัง 3,500          3,500          3,500          กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่จดัหาเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน  4  เคร่ือง 236,000         236,000         236,000         236,000         กองสาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

รวม 61  โครงการ    -    -    - 4,713,988  5,323,688  5,191,388  4,991,388  4,991,388  

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั















   - 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) 

------------------------------------------- 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นั้น  

  บัดนี้  เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ฉะนั้น  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   
 
 

ประกาศ  ณ วันที ่ ๑4  เดอืน มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 
(นายธนาวฒุ ิ ศรีกิมแกว้) 

นายกเทศมนตรตี าบลส าโรงใหม ่
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที3่)
พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)ประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 2.1 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มึความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่  
     12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลัก 
     ประชารัฐ    5 คะแนน  
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(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11)มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
(12)ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)ประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  

http://www.dla.go.th/
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 


