
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา ปี พ.ศ.2563 ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง    อ าเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.  ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย       หมู่ที่ 1 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร        หมู่ที่ 2 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่    หมู่ที่ 3 56,000 56,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  บ้านหนองประดู่    หมู่ที่ 3 144,000 144,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 80,000 80,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองตะแบก  หมูท่ี่ 5 199,000 199,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      (ช่วงที่ 1) บ้านส าโรง หมู่ท่ี 6 52,000 52,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      (ช่วงที่ 2)บ้านส าโรง หมู่ท่ี 6 79,000 79,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
9 โครงการติดตั้งถังกรองเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านส าโรง หมู่ที่ 6 70,000 70,000 68,500 กองช่าง 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      บ้านโคกขุนละคร  หมู่ที่ 7 201,000 201,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน  บ้านตูม หมู่ที่ 8 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
12 โครงการก่อสร้างขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์     บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 131,000 131,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
13 โครงการติดตั้งถังกรองเหล็กประปาหมู่บ้าน            บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 70,000 70,000 68,500 กองช่าง 
14 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน   บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 43,000 43,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 156,000 156,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
16 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ าสาธารณะ     (แบบ 5 ห้อง)   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 479,000 479,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.  ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักและจุดเสี่ยงภายในต าบลส าโรง 449,000 449,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
18 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย  ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า บา้นโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

 
 
2.  ยุทธศาสตร์  ด้านเกษตรกรรม 
 แผนงาน  เกษตร 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 ค่าวัสดุการเกษตร 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
10,000 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
2      

 
4   ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 แผนงาน  ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 ค่าใช้สอย รายจ่ายไดม้าซึ่งบริการ 3,000 3,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
2 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีลอยกระทง 80,000 80,000 153,260 กองการศึกษา 
3 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีสงกรานต ์ 50,000 50,000 - กองการศึกษา 
4 โครงการอนุรักษ์ศาสนธรรมการแห่เทียนพรรษา 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
5 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลส าโรงจัดกจิกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนาร ี 36,000 36,000 - กองการศึกษา 
6 ค่าใช้ในการจัดกิจกรรมสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
7 โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิก 10,000 10,000 1,000 กองการศึกษา 
8 โครงการปฎิบัติธรรมน าสุข 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
9 โครงการจดังานเทศกาลไหมไทยท่ีโคราช 80,000 80,000 - กองการศึกษา 
      

 
 



 
 
 
 
5   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงาน  สาธารณสุข  

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
2 โครงการอบรมให้ความรู้การจดัการขยะมลูฝอย ณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย 

“จังหวัดสะอาด” 
30,000 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 สมทบกองทุน สปสช. อบต.ส าโรง 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด 
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
3 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 36,000 36,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 100,000 100,000 67,800 ส านักปลัด 
5 อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
      
      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  
 แผนงาน  การศึกษา 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 โครงการพ่อแมม่ืออาชีพ   6,000 6,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบใหญ่อย่างมีคุณคา่ 20,000 20,000 19,830 กองการศึกษา 
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรม 2,000 2,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
4 โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
5 โครงการกิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน 2,000 2,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
6 ปรับปรุงห้องสุขา 25,000 25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ กองการศึกษา 
7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวนั 455,790 455,790 156,980 กองการศึกษา 
8 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 535,049 535,049 314,269 กองการศึกษา 
9 โครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬา 30,000 30,000 27,820 กองการศึกษา 
10 อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน) 936,000 936,000 492,920 กองการศึกษา 
      
      
      

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

8.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ตดิเช้ือเอดส ์ 30,000 30,000 17,500 ส านักปลัด 
2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอาย ุ 5,300,000 5,300,000 2,886,500 ส านักปลัด 
3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 1,200,000 1,200,000 588,800 ส านักปลัด 
4 เสรมิสร้างความเขม้แข็งต่อสภาเดก็และเยาวชน 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
5 โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 50,000 50,000 - ส านักปลัด 
6 โครงการอบรมและจัดตังกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผูด้้อยโอกาส 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
7 โครงการส่งเสริมอนามยัเจริญพันธุเ์พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสแ์ละการตั้งครรภ์ ในกลุ่มวยัรุ่นในพื้นที่

ต าบลส าโรง 
20,000 20,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

8 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลส าโรง 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 



 
 
9   ยุทธศาสตร์  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 50,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
2 สนับสนุนการด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ 8,000 8,000 1,000 ส านักปลัด 
3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
4 ค่าวสัดุการแพทย์ประจ าศูนย์   อปพร.อบต.ส าโรง 5,000 5,000 3,000 ส านักปลัด 
5 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจ ารถกู้ชีพ 250,000 250,000 148,200 ส านักปลัด 
      
      

 
10.   ยุทธศาสตร์  การกีฬาและนันทนาการ 
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ “ส าโรงคัพ” ประจ าป ี 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด 
      
      
      
      

 
 



 
11.   ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กบข. กบท. 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด, 
กองคลัง,กองช่าง 
,กองการศกึษา 

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 84,000 84,000 37,700 ส านักปลัด, 
กองคลัง,กองช่าง 
,กองการศกึษา 

3 เงินส ารองจ่าย 148,701 148,701 238,148 ส านักปลัด, 
กองคลัง,กองช่าง 
,กองการศกึษา 

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,660 3,660 3,114 ส านักปลัด, 
กองคลัง,กองช่าง 
,กองการศกึษา 

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม่ศักยภาพผู้บริหาร  ส.อบต.  ข้าราชการพนักงานจ้าง 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
6 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น 20,000 20,000 3,400 ส านักปลัด 
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร  ส.อบต.                     

ข้าราชการพนักงานจ้าง 
10,000 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

8 โครงการจติอาสาเราท าความดดี้วยหัวใจ 30,000 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
9 อุดหนุนส่วนราชการที่ท าการปกครองอ าเภอปักธงชัย  “ โครงการรฐัพิธี” 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
10 ด าเนินการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีต าบลส าโรง 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
11 การพัฒนาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 100,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
12 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ต.ส าโรง 100,000 100,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
13 โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดใช้พลังงานองค์กร 5,000 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
14 โครงการจดัซื้อรถขยะ 2,000,000 2,000,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 

 
 



 
 

12   ยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวและบริการ 
 แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ตามแผนพฒันา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการจดังานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อ.ปักธงชัย 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
2 จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 30,000 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักปลัด 
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


