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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) 

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 
  ลักษณะของแผ่นดินมีลักษณะสูงๆ ต่ าๆ พ้ืนที่ต าบลส าโรงใหม่   มีพ้ืนที่ประมาณ  206  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  37,204  ไร่ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤด ู

 ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน  
  ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์มีปัญหาการชะล้าง หน้า
ดินและไม่เก็บกกัน้ า  มีสภาพพ้ืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  ระดับพื้นดิน สูง ๆ ต่ า ๆ   ไม่สม่ าเสมอ  มีปัญหาการ
ชะล้างหน้าดินไม่เก็บกักน้ า 
 
(2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

     พ้ืนที่ต าบลส าโรงใหม่   มีพ้ืนที่ประมาณ  206  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,204  ไร่ 
 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 
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   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  
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   
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลต าบลส าโรงใหม่และนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงใหม่  ในวันที่ 
28 มีนาคม 2564 จ านวนประชากรทั้งต าบล 12,664 คน จ านวนผู้มีสิทธิ 9,581 คน  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ 
6,626 คน  
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  มีประชากรในปัจจุบัน  ณ วันที่ 22  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  
(ส านักงานทะเบียนอ าเภอละหานทราย)    จ านวนรวมทั้งสิ้น   12,694   คน    แยกเป็น 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโคกไม้แดง 521 449 970 299 นายใด  เหลาเลิศ 
2 บ้านโคกเฟือง 450 480 938 272 นายฐิติวัชร  พรพีระสกุล (ก านัน) 
3 บ้านโคกใหม่ 507 509 1,016 342 นายโภชนา   อาวุธพันธ ์
4 บ้านหนองปลาอีด 507 536 1,043 262 นายศิวพันธ์   อาวุธพันธ์ 
5 บ้านส าโรง 409 396 805 215 นายประดิษฐ์    ค าศรี 
6 บ้านบ่อโพธิ์ 496 581 1,077 285 นายคมกริช     ตุมหนแย้ม 
7 บ้านหนองด่าน 492 469 961 339 นายญาณวิทย์  พนารินทร์ 
8 บ้านน้อยหนองหว้า 528 516 1,044 377 นางพจมาน มากนาคา 
9 บ้านโคกจบก 484 503 987 278 นายบุญจันทร์ สมัญญา 

10 บ้านสันติสุข 376 356 732 229 นายบุญสวย    เสประโคน 
11 บ้านโคกตาด้วง 418 380 798 248 นายสวงค์     ชัยสวุรรณ 
12 บ้านโคกไม้แดง 363 347 710 181 นายพยงค์    เนือนสกุล 
13 บ้านโคกใหม่ 370 402 772 195 นางส าเนียง  ยองใย 
14 บ้านสันติสุข 428 408 836 219 นายมงคล     สังฆมะณี 
รวมทั้งสิ้น    ปี 64  จ านวน 6,361 6,333 12,694 3,743  
รวมทั้งสิ้น    ปี 63  จ านวน 6,343 6,333 12,676 3,711  
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  
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี    จ านวน  2,904  คน แบ่งเป็น ชาย 1,499 คน  หญิง 1,405  คน 
จ านวนประชากรอายุ 18-59 ปี     จ านวน  7,885 คนแบ่งเป็น  ชาย  3,976 คน  หญิง  3,909คน 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุอายุมากตั้งแต ่60 ปี จ านวน  1,905  คนแบ่งเป็น  ชาย    886 คน  หญิง  1,019 คน 
                         รวมทั้งสิ้น 12,694  คนแบ่งเป็น  ชาย 6,361คน  หญิง  6,333คน 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา     5 แห่ง 
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส    3 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      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 
 

189 คน 
 

733 คน 
3 แห่ง 

197 คน 

4 แห่ง 
7 คน 

11 คน 
265 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  และท าลาย
มทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  โดยในพ้ืนที่มีสถานีต ารวจ
ชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 
 4.4 ยาเสพติด  
  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  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  
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 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 

 5.4 โทรศัพท์  
    ส านักปลัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๖ 
  กองคลัง   หมายเลขโทรศัพท์    ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๗ 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    หมายเลขโทรศัพท์    ๐-๔๔๑๑-๘๕๗๘ 
 
 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)หรือการขนส่ง 

 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  - แห่ง 
         สถานที่โทรคมนาคมอ่ืน ๆ  จ านวน  - แห่ง 
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  6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 

  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา รองลงมาคือรับจ้าง  เลี้ยงสัตว์ท าไร่มัน
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      270 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว   
  แหล่งหินหลุม "กุมภลักษณ์" ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันติสุข  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหาน
ทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  เขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่  เป็นลานหินทรายมีพ้ืนที่ 17  ไร่ 2 งาน ในอดีตชาวบ้านถือว่า
เป็นบริเวณท่ีศักด์สิทธิ์  มีพระธุดงมาจ าพรรษาอยู่  ชาวบ้านจึงมาท าบุญและเข้าใจว่า บริเวณด้านล่าง   มีทองฝังอยู่
ก้นหลุม จึงพากันขุดเอาดินขึ้นมาจากหลุมประมาณ10หลุมแต่ก็ไม่พบทองค า ต่อมาในปี  2544 ส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอละหานทราย ร่วมกับนักวืชาการศึกษาและสภาวัฒนธรรมอ าเภอละหานทรายได้ร่วมกันส ารวจ
แหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอ เห็นว่าสถานที่นี้ สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ในปีพ.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
มากขึ้น  กระแสน้ าที่เคลื่อนที่เข้าไปในกุมภลักษณ์ จะไหลแบบหมุนวนและมีความเร็วเพ่ิมขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป 
กุมภลักษณ์จะมีขนาด และความลึกเพ่ิมมากข้ึน  

แหล่งหินหลุมโบราณละหานทราย (แหล่งหินหลุมกุมภลักษณ์) 
หินหลุมหรือกุมภลักษณ์ (หลุมลักษณะเหมือนหม้อ) เป็นแหล่งหินหลุมที่เกิดตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นหลุม ณ 
จุดๆ เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบไม่น้อยกว่า  16 หลุม มีหลายขนาดตั้งแต่กว้างปาก
หลุม  40 เซนติเมตร – 3 เมตร ความลึกตั้งแต่  25 เมตร –  40 เมตร  โดยค้นพบจากชาวบ้านที่บ้านโคกใหม่
ประมาณปี พ.ศ. 2502 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนลานหินทรายทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านสันติสุข ต าบลส าโรงใหม่ 
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 1 ก.ม. 
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 ข้อสันนิษฐาน เป็นแม่น้ าโบราณเม่ือประมาณ 150 ล้านปี ชาวบ้านเชื่อว่าน้ าเกิดจากหินหลุมเป็นน้ าสักสิทธิ์น าไป
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
 
 การพัฒนา  หากได้รับงบประมาณสนับสนุนขุดลอกหน้าดินสามารถเป็นแหล่งท่องเทียวที่สวยงามที่สุดเป็น
ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งจากธรรมชาติของอ าเภอละหานทราย 
 
 ที่ตั้ง  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  10  ต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
การเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งหินหลุมกุมภลักษณ์ 
ห่างจากกรุงเทพประมาณ 332 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชั่วโมง 28 นาท ี
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 108 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 32 นาท ี
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 14 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอ าเภอประมาณ  20  นาที 
 

 
โบราณสถาน “หินหลุม” แหล่งกุมภลักษณ์ 

  
               กุมภลักษณ์บ้านสันติสุข (หลุมหิน) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านสันติสุข ต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างหมู่บ้าน 1,550  เมตร  ย้อนหลังไปเมื่อ 30 ปี บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ เป็นลานหินทราย ก้อนหินทรายมีพ้ืนที่ 17 ไร่ 2 งาน  ที่เป็นลานหินบางแห่งดินใต้หินจะ
ไหลไปสู่ที่ต่ าท าให้เกิดโพรงใต้ดินสามารถเข้าไปอาศัยหลบฝน และเป็นที่พักของพ่ีน้องชาวไทย “ผู้ร่วมพัฒนาชาติ
ไทย” ในอดีตซึ่งเคยเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ระหว่าง พ. ศ. 2518 – 2525 เมื่อประมาณ พ.ศ. 2525 – 2526 
บริเวณนี้ถือเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน     มีพระธุดงค์มาพักอยู่อาศัยจ าพรรษาท าให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
มาท าบุญขอน้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบ่อกุมภลักษณ์ไปดื่มรักษาโรคตามความเชื่อถือ 
              ในปี พ. ศ.2526  มีชาวบ้านเข้าใจว่ามีทองฝังอยู่ในหลุมกุมภลักษณ์จึงพากันขุดเอาดินขึ้นจากหลุมกุมภ
ลักษณ์ ประมาณ 10 หลุม แต่ก็ไม่พบสิ่งใดในหลุม นอกจากดินและหินเท่านั้น 
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ใน ปี พ.ศ. 2544 ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอละหานทราย โดยมีนายสุรพงษ์   พิลาวุธ   เป็นศึกษาธิการ
อ าเภอ   นางเยาวมาลย์ บ ารุงรส นักวิชาการศึกษา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอละหานทราย โดยมี นายวิเชียร 
ส าเร็จกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ด.ต.เถลิงชัย ใสสดศรี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ร่วมกัน
ส ารวจแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่อง เที่ยวของอ าเภอ   จึงได้รู้ว่าบริเวณกุมภลักษณ์ (หลุมหิน) แห่งนี้มี
ความส าคัญจึงสมควรจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประเภท UNSEEN BURERUM ได ้

 
 มีนาคม  พ.ศ.2546 อ าเภอละหานทรายน าโดย นายเฉลิมพล พลวัน นายอ าเภอละหานทรายพร้อมด้วย
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอ เทศบาลต าบลละหานทราย และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล ได้ร่วมกัน
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย ให้ชาวบ้านมาร่วมกันพัฒนา   ต าบลละ 1 วัน มีการค้นหาหลุมกุมภลักษณ์ท่ีมีดิน
ทับถมมาก่อน ขุดเอาดินออกปราบวัชพืชปรับภูมิทัศน์ และนายแก้ว สิงห์ทองได้จัดหาพันธุ์ไม้ธรรมชาติ มาให้
ชาวบ้านร่วมกับนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอละหานทราย ปลูกประมาณ  1,500   ต้น 
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 สภาวัฒนธรรมอ าเภอละหานทราย ร่วมกับ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ได้เข้ามาดูแลความสะอาดอยู่เป็นประจ า 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ได้ตั้งงบประมาณมาจัดท าถนนลูกรัง จากถนนใหญ่เข้าไปในบริเวณแหล่งกุมภลักษณ์ และ
ท าป้ายชี้ทางไปยังแหล่งกุมภลักษณ์อีกหลายป้าย จนท าให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเข้าไปชมเป็นประจ าส านัก งานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
ละหานทราย ท าโครงการสืบค้นข้อมูลการเกิดกุมภลักษณ์ในอ าเภอละหานทราย โดยท าการขุดลอกดินออกจากหลุม
กุมภลักษณ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามจ านวน 3 หลุม เพื่อให้รู้ว่ามีดิน – หิน ชนิดใดบ้างที่ตกหล่นลงไปในหลุมเหล่านี้ 
และพิมพ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ขณะนี้คณะผู้ได้รับแต่งตั้งในการขุดได้
ด าเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยตามท่ีได้ รับมอบหมายแล้ว 
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  6.6 อุตสาหกรรม  
         - ไม่มี 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-  ธนาคาร    - แห่ง 
  -  โรงแรม    2 แห่ง 
  -  สถานีจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  1      แห่ง 
  -  โรงสีขนาดเล็ก             38 แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
  -   ร้านค้า                    270 แห่ง 

  -  ลานค้าชุมชน    1 แห่ง  
  6.8 แรงงาน  
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

- ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  

 -   ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
ก. ชื่อประเพณี   แซนโดนตา    ประมาณเดือนตุลาคม  
กิจกรรมสังเขป  เป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ     
ข. ชื่อประเพณี   ร าตร๊ด    ประมาณเดือนเมษายน  
กิจกรรมสังเขป  เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน การฟ้อนร าตามประเพณี    

   ค.ชื่อประเพณี ลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน       
กิจกรรมสังเขป    มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ประกวดนางนพมาศ  จัดท ากระทง  

ประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน ฯลฯ 
  ง.ชื่อประเพณี   สงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน 

กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชนและที่วัด  โดย
จัด   รวมที่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  จัดท าบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  และพระสงฆ์ ตลอดจนจัดการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

จ.ชื่อประเพณี  งานเข้าพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
กิจกรรมสังเขป     มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ระหว่างหน่วยงานราชการ     เช่น

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  โรงเรียน  ชุมชน  หมู่บ้าน  ฯลฯ 
ฉ.ชื่อประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประมาณเดือนพฤษภาคม 

       กิจกรรมสังเขป  มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์และจัดกิจกรรมประกวด บั้งไฟ 
ช.ชื่อประเพณี   งานวันออกพรรษา   ประมาณเดือนตุลาคม 
กิจกรรมสังเขป   จะมีการจัดงานที่วัด  โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงานมีมหรสพฉลอง

และมีการละเล่น  เพ่ือหารายได้เข้าวัด  ฯลฯ 
ซ.ชื่อประเพณี  5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)  เดือนธันวาคม 
กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและ

หน่วยงานราชการร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 
 ฌ.ชื่อประเพณี  12 สิงหามหาราชินี  (วันแม่แห่งชาติ) เดือนสิงหาคม 
 กิจกรรมสังเขป       มีการจัดงานท าบุญตักบาตร เฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและ

หน่วยงานราชการ  ท ากิจกรรมร่วมกัน  ฯลฯ 
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  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ   
   ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร 
 
  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          - ดอกไม้ใยบัว 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
       มีล าห้วยไหลผ่าน 2 สาย เหมาะแก่การท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์มีเขตติดต่อกับอ่างเก็บน้ า 
  8.2  ป่าไม้  
    มีพ้ืนที่ส าหรับปลูกป่าชุมชนประมาณ   800   ไร่ 
  8.3  ภูเขา  

  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ป่าชุมชน / แหล่งหินหลุมกุภลักษณ์ 

   
     
 
 

************************************ 
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แบบ ยท. ๐๑   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑๐ 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
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ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ที่ ๑ 

 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๒ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๓ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๔ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๕ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

กลยทุธที่ 
๖ 

 

กลยุทธที่ 
๗ 

 

กลยุทธที่ 
๕ 

 

กลยุทธที่ 
๔ 

 

กลยุทธที่ 
๓ 

 

กลยุทธที่ 
๒ 

 

กลยุทธที่ 
๑ 

 

กลยุทธที่ 
๘ 

 

กลยุทธที่ 
๙ 

 

กลยุทธที่ 
๑๕ 

 

กลยุทธที่ 
๑๖ 

 

กลยุทธที่ 
๑๔ 

 

กลยุทธที่ 
๑๓ 

 

กลยุทธที่ 
๑๒ 

 

กลยุทธที่ 
๑๑ 

 

กลยุทธที่ 
๑๐ 

 

กลยุทธที่ 
๑๗ 

 

กลยุทธที่ 
๑๘ 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๖ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๗ 

 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๘ 
 

 

 

เป้าประสงค์
ท่ี ๙ 
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ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน  
19 

โครงการ 

จ านวน 
๓ 

โครงการ 
 

จ านวน  
20 

โครงการ 
 

จ านวน 
12 

โครงการ 
 

จ านวน 
30 

โครงการ 
 

จ านวน 
 6 

โครงการ 
 

จ านวน ๒๕๗
โครงการ 

 

จ านวน ๒๘ 
โครงการ 

 

จ านวน 
15 

โครงการ 
 

 

แผนงานที่ 
๑ 

 

แผนงานที่ 
๒ 

 

แผนงานที่ 
๓ 

 

แผนงานที่ 
๔ 

 

แผนงานที่ 
๕ 

 

แผนงานที่ 
๖ 

 

แผนงานที่ 
๗ 

 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 

 

กลยุทธที่ ๑๗ 
 

กลยุทธที่ ๑๘ 

แผนงาน 

(มี ๙ แผน) 

 

กลยุทธที่ 
๖ 

 

กลยุทธที่ 
๗ 

 

กลยุทธที่ 
๕ 

 

กลยุทธที่ 
๔ 

 

กลยุทธที่ 
๓ 

 

กลยุทธที่ 
๒ 

 

กลยุทธที่ 
๑ 

 

กลยุทธที่ 
๘ 

 

กลยุทธที่ 
๙ 

 

กลยุทธที่ 
๑๕ 

 

กลยุทธที่ 
๑๖ 

 

กลยุทธที่ 
๑๔ 

 

กลยุทธที่ 
๑๓ 

 

กลยุทธที่ 
๑๒ 

 

กลยุทธที่ 
๑๑ 

 

กลยุทธที่ 
๑๐ 

 

กลยุทธที่ 
๑๗ 

 

กลยุทธที่ 
๑๘ 

 

แผนงานที่ 
๘ 

 

แผนงานที่ 
๙ 

จ านวน  
243 

โครงการ 
 

จ านวน  
40 

โครงการ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้า นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
ได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่
มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
หลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และ
การรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
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บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากร
ที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย     
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
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มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่
ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง 
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกา
ใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
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เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถ
ใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน  

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
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พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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 

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 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
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เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้  จึง
จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ เทศบาลต าบล
ส าโรงใหม่   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม  
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพ่ือนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูม ิ บุรีรัมย์  สุรนิทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
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1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566 
– 2570)  และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ยังไม่ประกาศใช้   เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเม่ือ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นที่ 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

 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 
• 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 
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 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. ลดอุบัตเิหตุทางถนนและสาธารณภัย 
 
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 
       สู่พื้นฐานคณุภาพชีวิตที่ดี 
       ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
   1.4.2 พันธกิจ(Mission) 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข
มีสุขภาวะที่ด ี

 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและอุสาหกรรมครบวงจร                    
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มารตฐานการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

   5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   ๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
   9.การส่งเสริมพัฒนาด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 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
และยัง่ยืน 
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.ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนในการ
ป้องกนัและควบคุมสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 
 8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ า นวยความสะดวก 
 9. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ครัวเรือนยากจน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ยกระดับรายได้และ สร้างโอกาสใน

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 2. ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชน 
 3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ  
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของ เยาวชน  
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม/ สนับสนุนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพและ การบริการด้าน
สาธารณสุข 
7.ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุมสถานการณ์โรคระบาด
ต่างๆ 
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาและ ปรับปรุง  
9. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลด จ านวนครัวเรือน
ยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ ์
จปฐ.  
10. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
11. รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
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การประกอบอาชีพ  
11. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ แล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
12. เสริมสร้างความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ปูองกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม  
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูอง
กันและ บรรเทาสาธารณภัย  
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะและ การลดมลพิษอย่าง
เป็นระบบ  
16. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืน
ที่ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและ ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่ 
 18. เสริมสร้างความมั่นคงและ
พัฒนา ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

12. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้เกดิ ความสมานฉันท์
และความสามัคคีของประชาชน 
ภายในจังหวัด 
 13. ระดับความส าเร็จในการปูอง
กันและ ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
อาชญากรรม  
14. ระดับความส าเร็จของการปูอง
กันและ บรรเทาสาธารณภัย  
15. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ได้รับการจัดการมี จ านวนลดลง  
16. ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ปุา
ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
17. ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  
18. 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. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ

1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่
มีความ เป็นอัตลักษณ์  
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
เชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลกรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว  
5. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว  

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพด้าน การท่องเที่ยวของ
จังหวัด  
2. ร้อยละของจ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จาก
การท่องเที่ยว  
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนา  
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ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม  
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาสู่กีฬา 
มาตรฐานโลก  

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 

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
ด้านการเกษตรให้ได้ 
มาตรฐานและท่ัวถึง 

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

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  
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
เพ่ิมพูนทักษะ อาชีพด้านต่างๆ  
5. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตร
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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 

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
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ด้านการตลาด
ชุมชน 

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  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ 

1. ร้อยละของการบริการที่สามารถ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท า
มาตรฐาน หรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ
ของขีด สมรรถนะที่ส่วนราชการ
ก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม 
ถูกต้อง และ ทันสมัยของฐานข้อมูล
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาขีด สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
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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 ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อเพ่ือให้บรรลุ 
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.2561 – 2580) 

 
 

 
 

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

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ด้านความมั่นคง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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.พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 
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แผนผังสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ่) 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 (พ.ศ.2561-2565) 
 
 
 
 
 
 

     แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
       (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

   
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
    เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
     (พ.ศ.2566 – 2570) 
 
 
 
 

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

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี กีฬา
และนันทนาการ  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก”  
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 58  
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
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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  เชิดชูคุณธรรม  น ำกำรพัฒนำ มีธรรมำภิบำลในหัวใจ รับใช้ประชำชน” 
 
   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. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
         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 
 
 2.6 กลยุทธ์ 
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  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
มี 3 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  3.1  แนวทางการรณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.2  แนวทางการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
  3.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

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

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

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

  
๒.8  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) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 
  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 

      -    งานประเพณีสงกรานต์             -    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 ตามมาบา้ง   จึงได้ริเริ่มก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและให้การบริการอ่ืนและก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่   ส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ  รวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้  มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย  
โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่นั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  
 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.ด้านความปลอดภัย
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

1) การเกิดอุบตัิเหตุทาง
ถนน 

- พื้นที่ถนนเป็นท่ีลาดสูง
ไม่เสมอ เป็นหลุม เป็น
บ่อ 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
 
 

2) ปัญหาช้างป่าบุกรุก
ท าลายพืชผลทางการ
เกษตร 
 
 

 - พื้นที่ทางการเกษตร
ถูกช้างป่าเข้าท าลาย 

-พื้นการเกษตรที่ตดิ
ชายแดนและเขตป่า 

แก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก
เข้าท าลายพืชผล
ทางการเกษตร 
 

3) ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 

 - ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที่ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที่ 

4)ปัญหาการขับรถเร่ง
เครื่องเสยีงดังของวัยรุ่น  
 
 

- การเร่งเครื่องส่งเสียง
ดังรบกวนชาวบ้าน 

ถนนในชุมชนในเขต ลดปัญหาการขับรถเร่ง
เครื่องส่งเสียงดังของ
วัยรุ่น 
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2.ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีกีฬาและ
นันทนาการ 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต  - มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต  - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 

3.ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

1)แหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุง
และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

ขาดการพัฒนา
ปรับปรุงและ
ประชาสัมพันธ์ 

แหล่งหินหลุมกุม 
ภลักษณ์ 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้น่าท่องเที่ยวมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

2)ปัญหากาส่งกลิ่น
เหม็นของโรงรับซื้อ
ยางพารา 

ปัญหากาส่งกลิ่น
เหม็นของยางพารา 

พ้ืนที่หมู่ 4,5,7,8 แก้ปัญหาการส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน
ชาวบ้าน 

4.ด้านสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 
 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 2) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต  - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 
 

3) ประชาชนในพ้ืนท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  
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 4) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต  - ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่  
โรคระบาด  โรคตดิต่อ 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- ประชาชนหายจาก
การเจ็บป่วย 

5.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต  

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๒) ระบบระบายน้ ายัง
ไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต  - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๓)  ถนนพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรยังเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต  

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาและขนถ่าย
สิ่นค้าทางการเกษตร
อย่างสะดวก  

6.การเมืองการบริหาร
และการพัฒนาบุคลกร
ท้องถิ่น 

๑) ประชาชนบางส่วน
ยังขาดความรูเ้กี่ยวกับ
ระบบการท างานของ 
เทศบาล 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต  - ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

2)การเข้ามามสี่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
 
 

ขาดการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบหรือแสดง
ความคิดเห็น 

- ประชาชนในเขต แต่งตั้งประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหรือร่วม
แสดงความคดิเห็นต่างๆ 

3)ขาดบุคลากรที่มี
ความเชียวชาญเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 
 
 
 

ขาดบุคลากรที่มีความ
เชียวชาญเฉพาะ
ต าแหน่ง จนท.ที่ได้รบั
มอบหมายขาดความ
ช านาญอาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการ
ท างาน 
 

งานทรัพยากรบุคคล
เทศบาล 

การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
หรือรับโอนยา้ย 

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



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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15    1,560,000   15    1,560,000   15    1,560,000   15    1,560,000    15     1,560,000   75     7,800,000     
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3      160,000      3      160,000      3      160,000      3      160,000      3       160,000      15     800,000        

18    1,720,000   18    1,720,000   18    1,720,000   18    1,720,000   18     1,720,000   90     8,600,000     
2

2.1 แผนงานการศึกษา 16    11,135,160 16    11,135,160 16    11,135,160 16    11,135,160  16     11,135,160 80     55,675,800   
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 12    870,000      12    870,000      12    870,000      12    870,000      12     870,000      60     4,350,000     

ท้องถิ่นและนันทนาการ

28    12,005,160 28    12,005,160 28    12,005,160 28    12,005,160 28     12,005,160 140   60,025,800   
3

3.1 แผนงานสาธารณสุข 25    1,635,000   25    1,635,000   25    1,635,000   25    1,635,000    25     1,635,000   125   8,175,000     

25    1,635,000   25    1,635,000   25    1,635,000   25    1,635,000   25     1,635,000   125   8,175,000     

4
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11    630,000      11    630,000      11    630,000      11    630,000      11     630,000      55     3,150,000     
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   

17    18,375,200 17    18,375,200 17    18,375,200 17    18,375,200 17     18,375,200 85     91,876,000   

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2569

รวม

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่   อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรรีมัย์

ยทุธศำสตร์
รวม 5 ปี

ด้ำนกำรควำมปลอดภัยและกำรรกัษำ
ควำมสงบเรยีบรอ้ยในชีวิตและทรพัยส์ิน
ของประชำชน

รวม
ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต

รวม
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
ประเพณีกีฬำและนันทนำกำร

รวม
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยว



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)

5
51 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 241  157,043,250  241  157,043,250  237  156,673,250  237  156,673,250  237   156,673,250  1,193 784,106,250    

241  157,043,250 241  157,043,250 237  156,673,250 237  156,673,250  237   156,673,250 1,193 784,106,250 

6

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 40    2,146,982   28    1,736,310   27    1,882,309   27    1,882,309    27     1,882,309   149   9,530,219     

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4      449,900      1      400,000      1      400,000      1      400,000      1       400,000      8       2,049,900     

6.3 แผนงานการศึกษา 4      208,400      2      25,900        2      25,900        2      25,900        2       25,900        12     312,000        

6.4 แผนงานสาธารณสุข 5      243,400      5      243,400      5      243,400      5      243,400      5       243,400      25     1,217,000     

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4      43,900        3      25,900        3      25,900        3      25,900        3       25,900        16     147,500        

6.6 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 2      25,900        3      879,900      2      25,900        2      25,900        2       25,900        11     983,500        

59    3,118,482   42    3,311,410   40    2,603,409   40    2,603,409   40     2,603,409   221   14,240,119   

388   193,897,092 371   194,090,020 365   193,012,019 365   193,012,019  365    193,012,019 1,854 967,023,169   

ปี พ.ศ. 2569

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รวม

รวมทั้งสิ้น

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่   อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรรีมัย์

ยทุธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

ด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)

บุคลกรท้องถ่ิน

กำรเมืองกำรบรหิำรและกำรพัฒนำ



แบบ ผ. 01/1

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)

117    59,109,250  117    59,109,250 117     59,109,250 117    59,109,250  117     59,109,250 585     295,546,250 

-      -                

-      -                

-      -                

-      -                

-      -                

-      -                

117     59,109,250  117     59,109,250 117      59,109,250 117      59,109,250  117       59,109,250 585       295,546,250 

ปี พ.ศ. 2569

รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน
เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่   อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรรีมัย์

โครงกำรพัฒนำ ที่น ำมำจำก
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

รวม 5 ปี



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม จัดฝึกอบรมส่งเสริม กลุ่มสตรีในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ กลุ่มสตรีในต าบล แผนชุมชนหมู่ที่ 3 กอง

อาชีพกลุ่มสตรี เช่นอาชีพ อาชีพกลุ่มสตรีต่าง ประชาชน ได้รับการส่งเสริม แผนชุมชนหมู่ที่ 13 สวัสดิการสังคม

เพาะเหด็ เช่นอาชีพเพาะเหด็ พงึพอใจ อาชีพ

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม จัดฝึกอบรมส่งเสริม ฝึกอบรมส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ ประชาชนมอีาชีพ แผนชุมชนหมู่ที่ 2 กอง

พฒันาอาชีพ อาชีพต่างๆ พฒันาอาชีพ ใหก้บัประชาชน ประชาชน เสริมเพิ่มรายได้ แผนชุมชนหมู่ที่ 4 สวัสดิการสังคม

ในต าบล พงึพอใจ แผนชุมชนหมู่ที่ 6

แผนชุมชนหมู่ที่ 9

แบบ ผ. 02/1

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

ที่มาของโครงการที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั
โครงการ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพื่อฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ สตรีต าบลส าโรงใหม่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ กลุ่มสตรีในต าบล แผนชุมชนหมู่ที่ 9 กอง

ศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีภายในต าบล ประชาชน ได้รับการพฒันา แผนชุมชนหมู่ที่ 12 สวัสดิการสังคม

พงึพอใจ ศักยภาพด้านต่างๆ

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อฝึกอบรมส่งเสริม ผู้เล้ียงโคกระบอื ในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ กลุ่มอาชีพเล้ียงโค แผนชุมชนหมู่ที่ 10 กอง

ใหค้วามรู้อาชีพเล้ียง ใหค้วามรู้อาชีพเล้ียง ประชาชน กระบอืได้รับการ สวัสดิการสังคม

โคกระบอื โคกระบอื พงึพอใจ ส่งเสริมใหค้วามรู้

รวม 4  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

แบบ ผ. 02/1

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

ที่มาของโครงการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570)







2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการรณรงค์และ เพื่อปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก  พื้นที่ต าบล 250,000    250,000    250,000    250,000    250,001    ร้อยละที่ ประชาชนมสุีขภาพอนามยั กองสาธารณสุข
ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก ไมใ่หร้ะบาด ส าโรงใหม่ ประชาชน ทดีีปราศจากโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้วามรู้ด้านปศุสัตว์  ประชาชน 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละที่ ประชาชนมคีวามรู้ กองสาธารณสุข
ด้านปศุสัตว์และปอ้งกนั และปอ้งกนัโรคระบาดสัตว์ ต าบลส าโรงใหม่ ประชาชน ด้านปศุสัตว์ และส่ิงแวดล้อม
โรคระบาดสัตว์ พงึพอใจ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้วามรู้และปรับปรุง  พนกังานหนว่ย 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละที่ ต าบลมหีนว่ยบริการกู้ชีพที่ กองสาธารณสุข
และปรับปรุงการบริการ การบริการหนว่ยกู้ชีพฉุกเฉิน กู้ชีพฉุกเฉิน ประชาชน มคีวามรู้และใหบ้ริการ และส่ิงแวดล้อม
หนว่ยกู้ชีพฉุกเฉิน ต าบลส าโรงใหม่ พงึพอใจ รวดเร็ว

4 โครงการรณรงค์และปอ้งกนั เพื่อเปน็การรณรงค์และปอ้ง หมู่บา้นทั้ง๑๔ หมู่ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละที่ ประชาชนมคีวามรู้และ กองสาธารณสุข
โรคติดต่อ กนัโรคติดต่อ ประชาชน สามารถปอ้งกนัโรคติดต่อได้ และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ

โครงการ
 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

วัตถุประสงค์ที่

1.1 แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
(KPI)



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการคุ้มครอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และ ร้านค้า ภายใน 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองสาธารณสุข
ผู้บริโภคในชุมชน ข้อมลูข่าวสารด้านการ ต าบลส าโรงใหม่ ประชาชน ความรู้และข้อมลูข่าวสาร และส่ิงแวดล้อม

บริโภค พงึพอใจ ด้านการบริโภค

6 โครงการปอ้งกนัและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมปอ้งกนัและ ประชาชน 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละที่ ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข
บ าบดัฟื้นฟสุูขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลส าโรงใหม่ ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟู และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ
7 โครงการใหบ้ริการแพทย์ เพื่อจัดการบริหารระบบ พฒันาระบบการ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละที่ ต าบลส าโรงใหมม่หีนว่ย กองสาธารณสุข

ฉุกเฉินเทศบาลต าบล การแพทย์ฉุกเฉินในระดับ การแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชน บริการแพทย์ฉุกเฉินที่มี และส่ิงแวดล้อม
ส าโรงใหม่ ทอ้งถิ่น ต าบลส าโรงใหม่ พงึพอใจ ความพร้อมในการใหบ้ริการ

8 โครงการก าจัดวัชพชืใน ก าจัดวัชพชืตามแหล่งน้ า เทศบาลร่วมกบั 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละที่ แหล่งน้ าสาธารณะเช่น กองสาธารณสุข
แหล่งน้ า สาธารณะเช่นอา่งเกบ็น้ าหว้ย ประชาชนในพื้นที่ ประชาชน อา่งเกบ็น้ า/หว้ย/หนอง/คลอง และส่ิงแวดล้อม

หนอง คลอง บงึ ภายในเขต ก าจัดวัชพชืในแหล่งน้ า พงึพอใจ  บงึ สะอาดปราศจากวัชพชื
9 โครงการอบรมใหค้วามรู้  เพื่อลดปญัหาปริมาณขยะ จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละที่ ประชาชนมคีวามรู้ในการคัด กองสาธารณสุข

การคัดแยกขยะ และลดปญัหาส่ิงแวดล้อม การคัดแยกขยะ ประชาชน แยกขยะ และส่ิงแวดล้อม
พงึพอใจ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
(KPI)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

10 โครงการปลูกปา่ เพื่อปลูกจิตส านกึในการ ปลูกปา่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละที่ ประชาชนมจีิตส านกึด้าน กองสาธารณสุข
เฉลิมพระเกยีรติ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่สาธารณะ ประชาชน ส่ิงแวดล้อม,สภาพแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ ดีขึ้น
11 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อความสวยงามและความ ถนนภายในเขต 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละที่ บริเวณสองฝ่ังถนนดูสวยงาม กองสาธารณสุข

สองฝ่ังถนน ปลอดภยัในการสัญจร ต าบลส าโรงใหม่ ประชาชน การสัญจรไปมาสะดวก และส่ิงแวดล้อม
พงึพอใจ ปลอดภยั

12 โครงการรณรงค์,อนรัุกษ์ เพื่อสร้างจิตส านกึในการ รณรงค์อนรัุกษ์ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละที่ ประชาชนมจีิตส านกึในการ กองสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรในพื้นที่ ประชาชน อนรัุกษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม ต าบลส าโรงใหม่ พงึพอใจ

13 โครงการส ารวจสภาพ เพื่อเฝ้าระหวังคุณภาพ ตรวจคุณภาพน้ า 25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    ร้อยละที่ ท าใหท้ราบคุณภาพของน้ า กองสาธารณสุข
ปญัหาการจัดการคุณภาพ แหล่งน้ าต่างๆ ด้านสารเคม ีฟสิิกส์ ประชาชน แหล่งต่างๆ และส่ิงแวดล้อม
น้ าในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาล พงึพอใจ
ส าโรงใหม่

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

 งบประมาณ
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

1.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการ วัตถุประสงค์



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

14 โครงการกอ่สร้างสถานที่เกบ็ เพื่อใหม้ทีี่เกบ็แยกขยะแต่ละ จัดหาที่เกบ็ขยะ 140,000    140,000    140,000    140,000    140,000    ร้อยละที่ สามารถบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข
ขยะรีไซเคิล หมู่บา้นเปน็สัดส่วน รีไซเคิล ประชาชน ในหมู่บา้นได้เบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ

15 โครงการรณรงค์และแกป้ญัหา เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ประชาชนต าบล 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละที่ ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข
ยาเสพติด TO BE NUMBER ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง ส าโรงใหม่ ประชาชน ที่สมบรูณ์แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน หา่งไกลยาเสพติดใช้เวลา พงึพอใจ หา่งไกลยาเสพติดใช้เวลา
หมู่บา้น/ชุมชน) ว่างใหเ้กดิประโยชน์ ว่างใหเ้กดิประโยชน์

17 โครงการปอ้งกนัและควบคุม เพื่อปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ควบคุมปอ้งกนัโรค 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละที่ สุนขัในเขตเทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
โรคพษิสุนขับา้ตามโครงการ ไมใ่หร้ะบาด พษิสุนขับา้ในเขต ประชาชน ส าโรงใหมป่ราศจากสุนขัที่ และส่ิงแวดล้อม
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั ต าบลส าโรงใหม่ พงึพอใจ เปน็โรคพษิสุนขับา้
จากโรคพษิสุนขับา้

18 โครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ประชาชนต าบล 90,000    90,000    90,000    90,000    90,000    ร้อยละที่ ประชาชนลดความเส่ียงโรค กองสาธารณสุข
ไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บา้น ปลอดจากโรคขาดสารไอโอดีน ส าโรงใหม่ ประชาชน ขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

พงึพอใจ

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

1.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

 งบประมาณ



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

19 โครงการปรับปรุงภาวะ เพื่อใหเ้ด็กในชุมชน เด็กในพื้นที่ต าบล 90,000    90,000    90,000    90,000    90,000    ร้อยละที่ เด็กในพื้นที่ต าบล กองสาธารณสุข
โภชนาการและสุขภาพเด็ก ได้รับโภชนาการที่ดี ส าโรงใหม่ ประชาชน มสุีขภาพแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน มสุีขภาพร่างกายแข็งแรง พงึพอใจ ได้รับโภชนาการที่ดี

20 อดุหนนุโครงการตามแนว อดุหนนุใหค้ณะกรรมการ อดุหนนุใหค้ณะกรรม 280,000    280,000    280,000    280,000    280,000    ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บา้นเพื่อด าเนนิโครงการ การหมู่บา้นทกุหมู่ ประชาชน การดูแลด้าน และส่ิงแวดล้อม

ตามแนวพระราชด าริ พงึพอใจ สุขภาพอนามยั
ด้านสาธารณสุข

21 อดุหนนุโครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกจิ อดุหนนุการด าเนนิการ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละที่ ประชาชนมแีหล่ง กองสาธารณสุข
ทอ่งเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอม ส่งเสริมการค้าตลาดนดั ตามโครงการ ของ ประชาชน จ าหนา่ยขายสินค้า และส่ิงแวดล้อม
"โฮบบายเตรียยอาหารปลอดภยั ชุมชน อ าเภอละหานทราย พงึพอใจ
และของดีอ าเภอละหานทราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

 งบประมาณ
ที่ โครงการ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิตดา้นการพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตวัชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

22 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้ อาสาสมคัรทอ้งถิ่น 140,000    140,000    140,000    140,000    140,000    ร้อยละที่ มอีาสาสมคัรทอ้งถิ่นรักษโ์ลก กองสาธารณสุข
เชิงปฏบิติัการแกอ่าสาสมคัร เชิงปฏบิติัการแกอ่าสาสมคัร รักษโ์ลก ประชาชน ประจ าต าบล และส่ิงแวดล้อม
ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก  เทศบาล ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก  เทศบาล ทั้ง 14 หมู่ พงึพอใจ
ต าบลส าโรงใหม่ ต าบลส าโรงใหม่

23 โครงการทอ้งถิ่นปลูกปา่เฉลิม เพื่อเฉลิมพระเกยีรติและเพิ่ม ปลูกปา่ในพื้นที่ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละที่ ประชาชนได้ร่วมกจิกรรม กองสาธารณสุข
พระเกยีรติ"ทอ้งถิ่น สร้างปา่ พื้นที่ปา่ใหก้บัชุมชน ชุมชนสาธารณะ ประชาชน เฉลิมพระเกยีรติ และส่ิงแวดล้อม
รักษน์้ า สร้างความสามคัคีในชุมชน ในพื้นที่ พงึพอใจ มพีื้นที่ปา่เพิ่มขึ้น

24 โครงการปลูกปา่เพื่ออนรัุกษ์ เพื่ออนรัุกษฟ์ื้นฟ ูปา่ต้นน้ า ปลูกปา่ในพื้นที่ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละที่ เพิ่มพื้นที่ปา่ไมม้มีากขึ้น กองสาธารณสุข
ฟื้นฟ ูปา่ต้นน้ า ปา่ชายเลน ปา่ชายเลน และปอ้งกนัไฟปา่ ชุมชนสาธารณะ ประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และส่ิงแวดล้อม
และปอ้งกนัไฟปา่ ในพื้นที่ พงึพอใจ อนรัุกษฟ์ื้นฟปูา่ต้นน้ า

รวม 24 โครงการ    -    - 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,001    -    -    - 

 งบประมาณ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

1.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์



แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์



เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย    จังหวัดบุรรีมัย์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำย  -เพื่อบ ำรุงรักษำ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำย 4,002,000   4,002,000   4,002,000   4,002,000   4,002,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 ถนนลำดยำง บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

ต ำบลส ำโรงใหม ่– บำ้นตำกอง  -เพื่อควำมสะดวก ต ำบลส ำโรงใหม ่– บำ้นตำกอง พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรไปมำ หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองตะครอง

กว้ำง  6 เมตร ยำว 1,155  เมตร 

2 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหบ้ริกำร กอ่สร้ำงถนนคสล.  กว้ำง      7,280,000   7,280,000   7,280,000   7,280,000   7,280,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ต ำบลส ำโรงใหม-่ สำธำรณะและ 4  เมตร ยำว  3,500 เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโคกสะอำด  หมู่ที่ 4 เพื่อควำมสะดวก พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

(เส้นหนองกอก) ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรของ

รำษฎร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แบบ ผ. 02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหบ้ริกำร กอ่สร้ำงถนนคสล.  กว้ำง      1,920,000   1,920,000   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

๔ ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็หนิคลุก เพื่อใหบ้ริกำร ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็หนิคลุก 1,500,000   1,500,000   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 4 เพื่อควำมสะดวก พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรของ

รำษฎร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหบ้ริกำร กอ่สร้ำงถนนคสล.  กว้ำง      5,200,000   5,200,000   5,200,000   5,200,000   5,200,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ต ำบลส ำโรงใหม-่ สำธำรณะและ 4  เมตร ยำว  2,500 เมตร ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโคกสะอำดพฒันำ  หมู่ที่ 11 เพื่อควำมสะดวก พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

(เส้นเล้ำเปด็)ต ำบลหนองตะครอง ในกำรสัญจรของ

รำษฎร

6 ปรับปรุงสนำมกฬีำพร้อมอปุกรณ์ ปรับปรุงสนำม ปรับปรุงสนำมกฬีำพร้อมอปุกรณ์ 1,500,000   1,500,000   500,000     500,000     500,000     ร้อยละที่ สนำมกฬีำมกีำร กองช่ำง

ออกก ำลังกำย  บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10 กฬีำใหดี้ขึ้น ออกก ำลังกำย  บำ้นสันติสุข ประชำชน ปรับปรุงใหดี้ขึ้น อบจ.

สวยงำม หมู่ที่ 10 พงึพอใจ ประชำชนได้ใช้ หนว่ยงำนอื่น

ประโยชนร่์วมกนั

แบบ ผ. 02/2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(KPI)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(ผลผลติของโครงการ)



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงกำรขุดลอกคลองล ำจังหนั ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลองล ำจังหนั 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ร้อยละที่ ปอ้งกนักำรต้ืนเขิน กองช่ำง

บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ล ำจังหนั เพื่อ บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ประชำชน และระบำยน้ ำได้ดี อบจ.

ปอ้งกนักำรต้ืนเขิน ควำมยำว  3,000    เมตร พงึพอใจ หนว่ยงำนอื่น

และระบำนน้ ำได้ดี

8 บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำย  -เพื่อบ ำรุงรักษำ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำย 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

บำ้นหนองด่ำน  หมู่ที่ 7 ต ำบล ถนนลำดยำง บำ้นหนองด่ำน  หมู่ที่ 7 ต ำบล ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

ส ำโรงใหม่–ซับคะนงิ ต.โนนดินแดง   -เพื่อควำมสะดวก ส ำโรงใหม่–ซับคะนงิต.โนนดินแดง  พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

อ.โนนดินแดง ในกำรสัญจรไปมำ กว้ำง 8 เมตร ยำว 4,000 เมตร 

แบบ ผ. 02/2

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำงสำยบำ้นนอ้ย  -เพื่อบ ำรุงรักษำ บ ำรุงรักษำถนนลำดยำง 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

หนองหว้ำหมู่ที่ ๘ ต ำบลส ำโรงใหม ่– ถนนลำดยำง สำยบำ้นนอ้ยหนองหว้ำหมู่ที่ ๘ ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นหนองแวง ต ำบลหนองแวง  -เพื่อควำมสะดวก ต ำบลส ำโรงใหม ่–บำ้นหนองแวง พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

ในกำรสัญจรไปมำ ต ำบลหนองแวง

กว้ำง 8 เมตร ยำว ๓,000 เมตร 

10 บ ำรุงรักษำทำง(ถนนลำดยำง)  -เพื่อบ ำรุงรักษำ บ ำรุงรักษำทำง(ถนนลำดยำง) 6,847,000   6,847,000   6,847,000   6,847,000   6,847,000   ร้อยละที่  -เกดิควำมสะดวก กองช่ำง

สำย บร.3045 ถนนลำดยำง สำย บร.3045 บำ้นโคกใหม ่ ประชำชน  -ปลอดภยัในชีวิต อบจ.

บำ้นโคกใหม ่ หมู่ 13  -เพื่อควำมสะดวก หมู่ 13 -บำ้นโคกไมแ้ดง  หมู่ 1 พงึพอใจ และทรัพย์สิน หนว่ยงำนอื่น

บำ้นโคกไมแ้ดง  หมู่ 1 ในกำรสัญจรไปมำ กว้ำง 8 เมตร ยำว 5,847 เมตร 

แบบ ผ. 02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ขุดลอกคลองล ำจังหนั จำกบำ้น เพื่อปอ้งกนักำร ขุดลอดคลองล ำจังหนั จำก 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ร้อยละที่ แหล่งน้ ำไมต้ื่นเขิน กองช่ำง

โคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12   - บำ้นตำกอง ต้ืนเขินของแหล่ง บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12- ประชำชน ช่วยระบำยน้ ำ อบจ.

 ต ำบลหนองตะครอง น้ ำ บำ้นตำกอง ต ำบลหนองตะครอง พงึพอใจ ได้ดีไมท่ว้มขัง หนว่ยงำนอื่น

ระยะทำงยำว 10 กม.

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

บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 ต้ืนเขินของ บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 ประชำชน แหล่งน้ ำไมต้ื่นเขิน อบจ.

แหล่งน้ ำ พื้นที่  270 ไร่ พงึพอใจ หนว่ยงำนอื่น

รวม ๑2  โครงการ 43,247,000  43,247,000  42,247,000  42,247,000  42,247,000  

แบบ ผ. 02/2

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวัดบุรีรัมย์



 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้    จ านวน 14 ชดุ 63,000        ส านกัปลัด

ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

2 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองชมุสายโทรศัพท ์ จ านวน 1 ตู้ 13,000        ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

3 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมใหญ่ต้ังพืน้ ขนาด  25  นิว้    จ านวน  4 ตัว 10,960        ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

4 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโทรศัพทส์ านกังาน  จ านวน  6 เคร่ือง 15,000        ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

5 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กสองบานเปดิ จ านวน   1 ตู้ 7,500          ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

6 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 3600 บทียีู 46,100        ส านกัปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจา่ยตามมาตรฐานครุภณัฑ์

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

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

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนงาน
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั
หมวด

 งบประมาณ
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ประเภทที่

แบบ ผ. 03



 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์  จ านวน ๑ เคร่ือง 2,500          2,500           2,500        2,500      2,500       ส านกัปลัด

ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือบอร์ดติดประกาศ แบบตู้กระจกก ามะหยี ่ขอบอลูมเินยีม 30,000        ส านกัปลัด
จ านวน  3 ตู้ 
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

11 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อีน้ัง่คอย แบบขาเหล็ก จ านวน 3 ทีน่ัง้ จ านวน  2 ตัว 10,000        ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

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

13 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง 
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

14 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03



 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่จดัหาเคร่ืองขยายเพาเวอร์มกิซ์ 8 CH  ขนาด 500W 8,000          ส านกัปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ี
ในบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

16 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองควบคุมไมค์ จา่ยไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 6,500          ส านกัปลัด

ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

17 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ล าโพงติดผนงั 8 PAจ านวน 8 เคร่ือง 22,800        ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

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

19 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่จดัหารถยนต์ 4 ประตู จ านวน ๑ คัน 854,000       ส านกัปลัด
และขนส่ง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

20 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ปา้ยเหล็กบอกเส้นทางหรือสถานที ่ขนาด  2  เมตร 20,000        ส านกัปลัด
  จ านวน   10   ปา้ย    ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจาก
ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

21 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กสองบานเปดิ จ านวน   2 ตู้ 11,800        กองคลัง
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03



 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง 
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

23 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

24 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้    จ านวน 4 ชดุ 18,000        กองสวสัดิการสังคม
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

25 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       กองสวสัดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

26 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     กองสวสัดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง 
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

27 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้    จ านวน  13    ชดุ 58,500        กองการศึกษา
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03



 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       กองการศึกษา

 จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

29 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

30 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ โทรทศัน ์DLTV ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย ์ 124,000      กองการศึกษา
จ านวน 4 เคร่ือง ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีน
บญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

31
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้    จ านวน 5 ชดุ 27,500        

กองสาธารณสุข
และ

ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์ ส่ิงแวดล้อม

32
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     

กองสาธารณสุข
และ

จ านวน 1 เคร่ือง ส่ิงแวดล้อม
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

33
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       

กองสาธารณสุข
และ

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03



จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ ส่ิงแวดล้อม
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวเพือ่จดัหาเคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็ จ านวน  ๑ เคร่ือง 13,000        13,000         13,000      13,000    13,000     กองสาธารณสุข

และตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ส่ิงแวดล้อม

35 แผนงานการรักษาความ
สงบ

ครุภณัฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์พร้อมบาร์ ขนาด 18 นิว้ จ านวน  1 เคร่ือง 6,900          ส านกัปลัด
ภายใน ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

36 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพือ่จดัหากล้องวงจรปดิ  จ านวน  20  ตัว 400,000      400,000       400,000    400,000  400,000   ส านกัปลัด
สงบภายใน ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

37 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนดิมอืถอื 15,000        ส านกัปลัด
สงบภายใน  ก าลังส่ง ๕ วตัต์ จ านวน 10 เคร่ือง 

38 แผนงานการรักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิย ุระบบVHF/FM ชนดิติดต้ังประจ าที ่ 28,000        ส านกัปลัด
สงบภายใน ก าลังส่ง 10 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

39 แผนงานอสุาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 8,900          8,900           8,900        8,900      8,900       กองชา่ง
การโยธา จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03
บญัชคีรภุณัฑ์



คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

 

เปา้หมาย
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 แผนงานอสุาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000        17,000         17,000      17,000    17,000     กองชา่ง

การโยธา จ านวน 1 เคร่ือง 
ต้ังจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

41 แผนงานอสุาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่จดัหารถยนต์ 4 ประตู จ านวน ๑ คัน 854,000       กองชา่ง
การโยธา และขนส่ง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

42 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ไมโ้ชว ์ จ านวน 1 หลัง 5,000          ส านกัปลัด
ต้ังจา่ยตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

43
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ เคร่ืองพน่หมอกควนั  จ านวน 3 เคร่ือง 177,000      

กองสาธารณสุข
และ

ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่  อ าเภอละหานทราย   จงัหวดับรุรีมัย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

แบบ ผ. 03
บญัชคีรภุณัฑ์



รวม 1,371,460  2,531,900   823,900    823,900 823,900    43 โครงการ 



44

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานสนับสนุน

บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล /
กองสวสัดิการสังคม

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและนันทนาการ

๓ ด้านการพฒันาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยว

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวสัดิการสังคม

งบกลาง แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ส านักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

การเมืองการบริหารและ
การพฒันาบคุลกรทอ้งถิ่น

ส านักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ส านักปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวสัดิการสังคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

รวม ๖ ยุทธ 3 ด้าน 9 แผนงาน ๖ ส านัก/กอง

ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

๑ ด้านความปลอดภยัและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล
ส าโรงใหม่

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณีกีฬา
และนันทนาการ

๔

๖ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านสวสัดิการสังคมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
  
  
  
  

 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเ อียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความ
รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การ  บูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที3่)พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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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  
(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 
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามท่ีเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการ

พัฒนาพื้นที่และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เกิด ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมี การติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลใน มีดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 
แบบที ่ 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 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

http://www.dla.go.th/
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  

น้ าท่วม  อัคคีภัย ภัยจากช้างป่า ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  มีศูนยช์่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ 
เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การ
ป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาค
เรียนเพ่ือมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาในการขนผลผลิตทางการเกษตร ของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก 
ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมทางการเกษตรบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดู
ฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคม
ล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางการเกษตรที่ส าคัญ  พิจารณาเสนอ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จดัล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมของโรงรับซื้อยางพาราการส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ  
   

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


