


 

   
 



 

ค ำน ำ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท าแผนฉบับนี้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน ให้พร้อมที่จะน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
        
        องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
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ส่วนท่ี 1 
 
 
 
 

 

1.ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

๑.๑.๑  ที่ตั้ง 
ต ำบลส ำโรงตั้งอยู่บนที่รำบสูงโครำช  ระหว่ำงบริเวณเส้นละติจูด  ๑๕ – ๑๖  องศำเหนือ  ลองติจูด  

๑๐๔ – ๑๐๕  องศำตะวันออก  อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  ๒๔๐  เมตร  อยู่ทำงทิศตะวันออกของ
อ ำเภอปักธงชัยไปเป็นระยะทำงประมำณ  ๑๕  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมำณ ๒๕ ตำรำงกิโลเมตร มีส ำนักงำน
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๕๖  หมู่ที่  3  บ้ำนหนองประดู่  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
๑.1.2  อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลเกษมทรัพย์ อ ำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต ำบลดอน   อ ำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศใต ้  ติดต่อต ำบลครบุรี อ ำเภอครบุรี   จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
แผนที่แสดงขอบเขตต ำบลส ำโรง 

 

 
 
 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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1.1.3  แนวเขตพื้นที่ 
 ๑.  ด้ำนทิศเหนือ 
 ติดต่อกับเขตต ำบลเกษมทรัพย์  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลำง
คลองล ำเชียงสำ  ไปทำงทิศใต้ถึงฝำยท ำนบมะค่ำ  ตรงไปถึงคลองค้ำงพลู  บริเวณพิกัด  เอสบี  846224  
แล้วตรงไปทำงทิศตะวันตก  ตำมคลองล ำเชียงสำ สิ้นสุดเขตต ำบลสะแกรำช  (บริเวณฝำยท ำนบดินฝำยน้อย   
บริเวณพิกัด  เอสบี  824214  ระยะทำงยำวประมำณ  1.1  กิโลเมตร   
 ๒.  ด้ำนทิศตะวันออก 
 ติดต่อกับเขตต ำบลดอน  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก              
บ้ำนโพนทรำยใต้  หมู่ที่  10  ต ำบลส ำโรง   ตรงบริเวณพิกัด  เอสบี  853237  (แนวเขตหมู่บ้ำนคลองตำวัง  
ต ำบลดอน  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ   ระยะทำงยำวประมำณ  ๕  กิโลเมตร 

๓.  ด้ำนทิศตะวันตก 
 ติดต่อกับเขตต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก        
บ้ำนขี้เหล็ก  ต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  บริเวณพิกัด  เอสบี 824214  
ระยะทำงยำวประมำณ  ๕  กิโลเมตร  
 4.  ด้ำนทิศใต้ 
 ติดต่อกับเขตต ำบลครบุรี   อ ำเภอครบุรี   จั งหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก                
บ้ำนโกรกละลำย  หมู่ที่  9  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  บริเวณพิกัด  เอสบี  
ระยะทำงยำวประมำณ  10  กิโลเมตร 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลส ำโรง  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีลักษณะสภำพพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นดินค่อนข้ำงเรียบถึงเป็นลูกคลื่น  มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  ประมำณ  ๒๔๐  เมตร 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอำกำศทั่วไปอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ ำเป็นฤดูกำลมี  ๒  ชนิด  ได้แก่  ลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์  ลมมรสุมนี้มร
แหล่งก ำเนิดมำจำกบริเวณควำมกดอำกำศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและประเทศจีน  จะพัดพำ
เอำมวลอำกำศเย็นและแห้งเข้ำมำปกคลุมประเทศไทย อิทธิพลของลมนี้ท ำให้ต ำบลส ำโรงเกิดภำวะอำกำศ
หนำวเย็นและแห้งแล้งส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง  คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มตั้งแต่กลำงเดือน
พฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคมซึ่งพัดออกจำกศูนย์กลำงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก
เฉียงใต้  เมื่อพัดข้ำมเส้นศูนย์สูตรซึ่งพัดพำเอำมวลอำกำศขึ้นจำกมหำสมุทรอินเดียมำสู่ประเทศไทย  มีผลท ำให้
บริเวณต ำบลส ำโรงมีเมฆมำกอำกำศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป  ฤดูกำลของต ำบลส ำโรงโดยทั่วไปแล้วเมื่อ
พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น  ๓  ฤดู  ดังนี้ 

๑.ฤดูหนาว 
เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์  ระยะนี้ เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต ำบลส ำโรงในช่วงกลำงเดือนตุลำคมนำนรำว  ๑ – ๒ สัปดำห์  เป็นช่วงเปลี่ยน
ฤดูกำลจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว  อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอนอำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง  ซึ่ง
ในบำงปีฤดูหนำวอำจเริ่มต้นช้ำกว่ำก ำหนด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนแผ่ลงมำปกคลุมมี
ผลท ำให้เกิดภำวะอำกำศหนำวเย็นและแห้งแล้ง 
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๒.ฤดูร้อน 
เริ่ มต้นตั้ งแต่กลำง เดือนกุมภำพันธ์ถึ ง เดื อนพฤษภำคมซึ่ ง เป็นช่ วง เปลี่ ยนจำกลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้ำหำดวงอำทิตย์ 
โดยเฉพำะเดือนเมษำยนบริเวณต ำบลส ำโรงดวงอำทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลำเที่ยงวัน  ท ำให้ได้รับควำมร้อนจำก
ดวงอำทิตย์เต็มที่  สภำวะอำกำศจึงร้อนอบอ้ำวทั่วไป  ในฤดูนี้แม้ว่ำโดยทั่วไปจะมีอำกำศร้อนและแห้งแล้ง   
แต่บำงครั้งอำจมีมวลอำกำศเย็นจำกประเทศจีนแผ่ลงมำปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน  ท ำให้เกิดกำรปะทะ
กันของมวลอำกำศเย็นกับมวลอำกำศเย็นกับมวลอำกำศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว  ซึ่งก่อให้เกิดพำยุฝนฟ้ำ
คะนองและลมกรรโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้พำยุฝนฟ้ำคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มัก
เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำพำยุฤดูร้อน 

๓.ฤดูฝน 
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม  เป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนและ

ชื้น จำกมหำสมุทรอินเดีย  พัดปกคลุมประเทศไทย  และร่องควำมกดอำกำศต่ ำ  (ร่องฝน   ที่พำดผ่ำนบริเวณ
ภำคใต้ของประเทศไทย  และจะเลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนบริเวณประเทศไทยตอนบน  ท ำให้ต ำบลส ำโรงมีฝนตกชุก
ทั่วไปและประมำณปลำยเดือนมิถุนำยนร่องควำมกดอำกำศต่ ำ  (ร่องฝน   จะพำดผ่ำนบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้  ท ำให้ฝนลดลงระยะหนึ่ง  และเรียกว่ำฝนทิ้งช่วงซึ่งอำจนำนประมำณ  ๑ – ๒  สัปดำห์  หรือบำงปีอำจ
เกิดข้ึนรุนแรง  และมีฝนน้อยนำนนับเดือนในเดือนกรกฎำคมปกติร่องควำมกดอำกำศ  (ร่องฝน   จะเลื่อนกลับ
ลงมำทำงใต้พำดผ่ำนบริ เวณต ำบลส ำโรงอีกครั้ งหนึ่ งท ำให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกจนกระทั่ งมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ำมำปกคลุมแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมำณกลำงเดือนตุลำคม  ท ำให้เกิด
อำกำศเย็นและมีฝนลดลง 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรำย ดินเหนียว พื้นรำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูกข้ำว 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ที่ไหลผ่ำนพ้ืนที่ต ำบลส ำโรงมีลักษณะเป็นล ำน้ ำ  ล ำห้วย ส่วนใหญ่จะเป็นล ำคลอง

สำขำที่แตกออกมำจำกล ำน้ ำสำยหลักท่ีส ำคัญ มีดังนี้  
- คลองล ำเชียงสำ   
- คลองค้ำงพลู   
- คลองวังตอ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่เขตต ำบลส ำโรงไม่มีป่ำไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีเขตกำรปกครอง  รวม  ๑๐  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน 
๑ บ้ำนโพนทรำย นำยชูกฤต  บรรลือส ำโรง 
๒ บ้ำนขุนละคร นำงสำวรินดำ  หุ่มกระโทก 
๓ บ้ำนหนองประดู่ นำยณัฐพจน์   เชยสูงเนิน 
๔ บ้ำนมะค่ำ นำงสำวล ำพวน  สำดสระน้อย 
๕ บ้ำนหนองตะแบก นำยสมพงษ์  ฉิมส ำโรง 
๖ บ้ำนส ำโรง นำยสิงห์  ชีพกระโทก 
๗ บ้ำนโคกขุนละคร นำยสุวิช  ยังกระโทก 
๘ บ้ำนตูม นำยโรจน์  เดชส ำโรง 
๙ บ้ำนโกรกละลำย นำยสมพิศ  สำยสระน้อย 

๑๐ บ้ำนโพนทรำยใต้ นำยส ำเริง  บุญส ำโรง 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 1๐ หมู่บ้ำน หำกมีกำร
เลือกตั้งในครั้งหน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 1 คน 1๐ หมู่บ้ำน รวมเป็น 1๐ คน 
3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  3,501 คน แยกเป็นชำย  1,752 คน หญิง  ๑,๗49 คน  
(ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2564  

 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน  หลังคำเรือน พื้นที่ (ไร่  
ชำย (คน  หญิง (คน  

1 โพนทรำย ๒40 ๒30 ๔70 ๑๓8 4,325.38 
2 ขุนละคร ๒14 ๒๑1 ๔25 ๑13 2,346.71 
3 หนองประดู ่ ๑58 ๑56 ๓๑4 112 3,395.66 
4 มะค่ำ ๑59 ๑๕7 ๓16 104 3,664.47 
5 หนองตะแบก 305 328 ๖33 202 1,822.94 
6 ส ำโรง 124 121 ๒45 80 790.63 
7 โคกขุนละคร ๒23 ๒๐0 ๔23 ๑20 1,419.38 
8 ตูม ๑40 ๑61 ๓01 ๘3 1,124.02 
9 โกรกละลำย 90 ๖4 ๑๕4 43 748.95 

10 โพนทรำยใต้ 99 121 ๒20 65 685.63 
 รวม ๑,๗52 ๑,๗49 ๓,๕01 1,060 20,323.77 
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4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      2   แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดใหม่ส ำโรง  จ ำนวนนักเรียนประมำณ     131   คน 
2.โรงเรียนวัดโพนทรำย  จ ำนวนนักเรียนประมำณ     98   คน 
  (อนุบำล-ประถมศึกษำปีที่ 6  
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดใหม่ส ำโรง  จ ำนวนนักเรียนประมำณ       4๐   คน 
   (มัธยมศึกษำปีที่ 1-3  

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ๒  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่ส ำโรง  จ ำนวนนักเรียนประมำณ       20   คน 
          2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพนทรำย  จ ำนวนนักเรียนประมำณ       27   คน 
 

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ต าบลส าโรง)  1  แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
๑. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนละคร   1 แห่ง 
๒. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน     1๐ แห่ง 

 

4.3 อาชญากรรม 
 ต ำบลส ำโรงไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี              
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหำยำเสพติดในชุมชนของต ำบลส ำโรง  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจอ ำเภอปักธงชัยได้แจ้งให้กับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรงทรำบนั้นพบว่ำในเขตต ำบลส ำโรงมีผู้ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำ
น้อย  เหตุผลเนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้เฉพำะตำม
อ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้           
ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ต ำบลส ำโรงก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด 
 

4.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง ได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์  ดังนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์ 
(๒) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสำนงำนเรื่องกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
(๔) ตั้งโครงกำรจ้ำงงำนนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน 
(๕) ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  ผู้มีรำยได้น้อย  และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง 
(๖) ตั้งโครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้กับผู้ยำกไร้ 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

กำรคมนำคมที่ใช้ในกำรติดต่อระหว่ำงต ำบล  และอ ำเภอ   รวมถึงกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน            
มีถนนลำดยำงแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 ๔ ๑ ๑ - ๒ 
2 ๔ - ๒ - ๒ 
3 ๘ ๒ ๓ - ๓ 
4 ๘ ๒ ๓ - ๓ 
5 ๘ - ๓ - ๕ 
6 ๕ - ๒ - ๓ 
7 ๕ - ๒ - ๓ 
8 ๖ - ๓ - ๓ 
9 ๖ - ๒ - ๔ 

10 ๖ - ๓ - ๓ 
รวม ๖๐ ๕ ๒๔ - ๓๑ 
ถนนเช่ือมระหว่ำงต ำบล ๓ - - 1 

ถนนในกำรรับผดิชอบของ
หน่วยงำนอ่ืน 

๑ - - - 

          
5.2 การไฟฟ้า 

ในเขตพ้ืนที่ต ำบลส ำโรง  มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน  จ ำนวน  1,060   ครัวเรือน    
5.3 การประปา 
          เนื่องจำกต ำบลส ำโรง  ตั้งอยู่ห่ำงจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปักธงชัย  ท ำให้กำรขยำยเขตระบบ
ประปำส่วนภูมิภำคยังมำไม่ถึง  ดังนั้นกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค  จึงใช้ระบบประปำหมู่บ้ำน  โดยมี
ทั้งระบบประปำผิวดินและระบบประปำบำดำล  มีดังนี้ 

๑. ระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , ๒ , 6 , ๗ , ๘ , ๑๐ 
๒. ระบบประปำผิวดิน  จ ำนวน  ๒  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓ , ๕  

ยกเว้น หมู่ที่ ๔ , ๙  ไม่มีระบบประปำ 

5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท ำกำร ไปรษณีย์ ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด  ได้ แก่  ไปรษณีย์ อ ำ เภอปั กธงชั ย   ตั้ ง อยู่  ต ำบล เมื อ งปั ก                   

อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกต ำบลส ำโรง อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไปทำงทิศ
ตะวันออกประมำณ ๑๕ กิโลเมตร 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
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6.1 การเกษตร 
ในเขตพ้ืนที่ต ำบลส ำโรง  รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม

ได้แก่ท ำนำ ปลูกข้ำว ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 
 

6.2 การประมง 
ในเขตต ำบลส ำโรงไม่มีกำรประมง 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
ในเขตพ้ืนที่ต ำบลส ำโรง  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและ             

อำชีพเสริม  เช่น กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
 

6.4 การบริการ 
๑. บริกำรนวดแผนโบรำณ ที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนละคร หมู่ที่ 2 บ้ำนขุนละคร ต ำบล

ส ำโรง อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
๒. ร้ำนบริกำรท ำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๕ ,6 และหมู่ท่ี ๑      
๓. โรงสีข้ำวขนำดเล็กในพ้ืนที่ จ ำนวน  ๔ แห่ง   หมู่ที่  ๑ , ๖ , ๗ (๒ แห่ง  
      

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตต ำบลส ำโรงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น                

กำรท ำโครงกำร เส้นทำงสำยบุญ  ๖  วัด  ประกอบด้วย วัดเทพมงคล  วัดมะค่ำ  วัดหนองประดู่               
วัดโพนทรำย   วัดขุนละคร  วัดใหม่ส ำโรง 

 

6.6 อุตสาหกรรม 
ต ำบลส ำโรง อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่มีอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มออมทรัพย์     ๑๐ กลุ่ม 
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน    1๐ กลุ่ม  
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์     1๐ กลุ่ม 
- กลุ่มขนมนำงเล็ด ข้ำวแตน   ๓ กลุ่ม 
- กลุ่มบำยศรี     1 กลุ่ม 
- กลุ่มพริกแกง  พริกป่น    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเสื่อทอมือ     ๑ กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
รำษฎรในต ำบลส ำโรงส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมและมีกำรเลี้ยง

สัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยควบคู่กันไป  เมื่อเกษตรกรว่ำงเว้นจำกกำรท ำกำรเกษตรกรรมจะประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทั่วไป  

 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ ำนวน 1๐ หมู่บ้ำน และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้ 
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หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน  หลังคำเรือน 
ชำย (คน  หญิง (คน  

1 โพนทรำย ๒40 ๒30 ๔70 ๑๓8 
2 ขุนละคร ๒๑4 ๒๑1 ๔๒5 ๑13 
3 หนองประดู่ ๑58 ๑๕6 ๓๑4 112 
4 มะค่ำ ๑59 ๑๕7 ๓16 104 
5 หนองตะแบก 305 ๓28 ๖33 202 
6 ส ำโรง ๑24 ๑21 ๒45 80 
7 โคกขุนละคร ๒23 ๒00 ๔23 ๑20 
8 ตูม ๑40 ๑61 ๓01 ๘๓ 
9 โกรกละลำย 90 ๖4 ๑๕4 43 

10 โพนทรำยใต้ 99 121 ๒20 65 
 รวม ๑,๗52 ๑,๗49 ๓,๕01 1,060 

 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ปลูกข้ำว  
 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน ได้แก่ คลองล ำเชียงสำ  คลองวังตอ  คลองค้ำงพลู 
           

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

๑. ระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , ๒ , 6 , ๗ , ๘ , ๑๐ 
๒. ระบบประปำผิวดิน  จ ำนวน  ๒  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓ , ๕ 
    ยกเว้น หมู่ที่ ๔ , ๙  ไม่มีระบบประปำ 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชำชน หมู่ที่ 1-๑๐ นับถือศำสนำพุทธ  โดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี้ 

วัด   มีจ ำนวน   ๖    วัด ได้แก่     
1. วัดใหม่ส ำโรง 
2. วัดเทพมงคล 
3. วัดมะค่ำ   
4. วัดหนองประดู่ 
5. วัดขุนละคร 
6. วัดโพนทรำย  
 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษำยน งำนสงกรำนต์และสรงน้ ำผู้สูงอำยุ  

ช่วงเดือนกรกฎำคม  งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ  
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ช่วงเดือนพฤศจิกำยน  งำนวันลอยกระทง 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มขนมข้ำวแตนและนำงเล็ดน้ ำแตงโม  หมู่ที่ ๔ , ๖ ผลิตข้ำวแตนและนำงเล็ดน้ ำแตงโมจ ำหน่ำย 
 กลุ่มข้ำวพริกแกง  หมู่ที่ ๘  บ้ำนตูม  ผลิตพริกแกงจ ำหน่ำย 
 กลุ่มเสื่อทอมือ  หมู่ที่  ๓  บ้ำนหนองประดู่  ผลิตเสื่อทอมือจ ำหน่ำย 
 ภำษำถ่ิน คือ ภำษำโครำช 

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มขนมข้ำวแตนและนำงเล็ดน้ ำแตงโม  หมู่ที่ ๔ , ๖ ผลิตข้ำวแตนและนำงเล็ดน้ ำแตงโมจ ำหน่ำย 
 กลุ่มพริกแกง  หมู่ที่ ๘  บ้ำนตูม  ผลิตพริกแกงจ ำหน่ำย 

กลุ่มเสื่อทอมือ  หมู่ที่  ๓  บ้ำนหนองประดู่  ผลิตเสื่อทอมือจ ำหน่ำย 
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล ำห้วย , ล ำน้ ำ  ๔  สำย 
 บึง ,  หนองน้ ำ  -  แห่ง 
 ล ำเหมือง  -  สำย 
 อ่ำงเก็บน้ ำ  -  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝำย   -  แห่ง 
 บ่อน้ ำตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปำบำดำล 6  แห่ง 
 ระบบประปำผิวดิน ๒  แห่ง 

ถังเก็บน้ ำฝน  -  แห่ง  
 

๙.2 ป่าไม้ 
ในเขตต ำบลส ำโรงไม่มีป่ำไม้ 
 

๙.3 ภูเขา 
          ในเขตต ำบลส ำโรงไม่มีภูเขำ 
 

๙.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ต ำบลส ำโรงส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก  ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร

ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  
อำกำศที่ไม่มีมลพิษ  น้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน  มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหำ  คือยังไม่
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สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  ปัญหำด้ำน
ขยะ  ในเขตต ำบลส ำโรงไม่ค่อยพบปัญหำด้ำนนี้เนื่องมำจำกประชำชนส่วนใหญ่ก ำจัดขยะในครัวเรือนได้เอง 

 
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

1. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        แบ่งอ ำนำจกำรปกครองออกเป็น 2 ฝ่ำย  คือ  ฝ่ำยกำรปกครองท้องที่  ได้แก่  ก ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้ำน  และฝ่ำยบริหำรท้องถิ่น  คือ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

พื้นที่รับผิดชอบ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบทั้งต ำบล   รวมจ ำนวน 10 หมู่บ้ำน 
 

การจัดองค์กร  พระรำชบัญญัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2536
ก ำหนดให้มีโครงสร้ำงแบ่งเป็น 

1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ
เรียกโดยย่อว่ำ ส.อบต.  จ ำนวน  10  คน 

2. ฝ่ำยบริหำร  ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ที่ได้รับกำรเลือกตั้งโดยตรง
จำกประชำชน  ตำมพระรำชบัญญัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2536 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่  31 
กรกฎำคม  พ.ศ.  2548  และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำก
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 
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ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง แบ่งออกเป็น 4  ส่วน มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำโดยตรง แบ่งออกเป็น 
  1. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคลกำร
บริหำรงำนทั่วไป งำนประชำสัมพันธ์ งำนแผนงำนและนโยบำย งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำน
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม งำนสำธำรณสุขชุมชน กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
งำนดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฯลฯ   

2. กองคลัง มีหน้ำที่รับผิดชอบระบบกำรเงิน กำรบัญชี และกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ จัด
จ้ำง งำนตรวจสอบทรัพย์สิน ฯลฯ 
  3. กองช่ำง มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนส ำรวจออกแบบ งำนก่อสร้ำง งำนกำรใช้เครื่องจักรกล         
งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง ฯลฯ 
  4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก      
งำนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม งำนกำรศึกษำท้องถิ่น ฯลฯ  
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ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

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

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟ ูการใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

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

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้ม
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ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากข้ึนเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  
 นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  ขณะที่
ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
น าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
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งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกั บยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
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ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
  ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย



๑๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 

ของชาติ 
(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) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 



๒๐ 
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(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 

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

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกม ี

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

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
การพัฒนาประเทศตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566– 2570) จะ

พลิกโฉมประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหนาอย่างยั่งยืน โดยมุง่พัฒนา 4 ด้าน ดังนี้  
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อม  

1.1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคา่สูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพ่ิมใหส้ินคาเกษตร
ด้วย เทคโนโลยี 

1.2 การทองเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืนกิจกรรมหลากหลายกระจายรายได้ใสใจสิ่งแวดล้อม  
1.3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
1.4 การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง สุขภาพมูลค่าสูง  
1.5 ประตสูู่การค้า การลงทุนและโลจิสติกสข์องภูมิภาค โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ านวยความ 

สะดวกเชื่อมโยง กับภูมิภาคอย่างไรรอยตอ่  
1.6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนกิส์ที่ทันสมัย  

บริการดิจิทัล และดิจทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว  
2. สังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาค  

2.1 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพ 
สามารถเข้าถงึ เทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ 
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2.2 พ้ืนที่เมืองมีความเจริญทันสมัยและน่าอยู่ ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ กระจายโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

2.3 ความยากจนขา้มรุน่ลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถ 
ขยับสถานะและ ไดร้ับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม  

3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน  
3.1 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ า ของเสียถูกน ากลับมาใช้ประโยชนและพัฒนา 

พลังงานหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงานหลัก 
3.2 ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใช้มาตรการเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยีในการรับมือภัย 

ธรรมชาติ  
4. ปัจจยัสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

4.1 ก าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือ 
แรงงานมีคุณภาพ คนทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต  

4.2 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจโดยใช้ประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะพ้ืนที่ รวมทั้งโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงภายนอก ซึ่งพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชนเพ่ือกระจายความเจริญ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
สังคมให้กับพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนการ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในระยะ
ต่อไปจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในแต่ละภาคให้เป็นศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและ
นวัตกรรมแห่งใหม ่โดยใช้ประโยชนจากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถกระจายการพัฒนาออกสู่พ้ืนที่
โดยรอบ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯดังนี้  

1. ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการพัฒนาในทุก มิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็น ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีที่ ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมี
เสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุง่สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ มีวินัยใฝ่รูมีความรูมีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมี
จริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชนและอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3. ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชนแห่งชาติได้แกการมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการด ารง
อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบการอยูรว่มกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ ประชาชนความ
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ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ าความสามารถในการรักษาผล
ประโยชนของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคลองกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศ
ไทยไมเ่ป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยป ี2579” ที่เปน็เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปมาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่ จะบรรลุใน 5 ปแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในด้านต่างๆมีความสอดคลองกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่ง
ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญ
ของประเทศลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและ กลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยโดยก าหนดไวดังนี้
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น
ธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณเป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรูและเรียนรูได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
มีความรูมีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณมีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชนต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
ประเทศไทยมบีทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัลสามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และ คาขายเป็นมีความเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและ
รูปแบบที่โดดเด่นเป็นทีต้่องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญเช่นการให้บริการคุณภาพทั้งด้าน
การเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและ  ทองเที่ยว คุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย
เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่ เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนา ฐานการผลิตและบริการ
ใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

5. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบน ฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความ ครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายไดข้องกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 
40 ให้สูงขึ้นนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนใน สังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปน็ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ความเป็นธรรมการ ลดความเหลื่อมล้ าและขยาย
ฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยึด“หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคลองกัน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไก ประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ
เอกชนและประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี ล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯฉบับที่ผ่านๆ มาในการ ก าหนดเป้าหมายได้
ค านึงถึงความสอดคลองกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและ ตัวชี้วัด
ในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการ
จัดสรร งบประมาณการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรวมทั้ง การพัฒนาระบบราชการที่สอดคลองเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็น บูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร



๒๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

งบประมาณแผน่ดินรวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญในด้านต่างๆ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที1่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพคนใหม้ีทกัษะความรูและความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ  
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแขง็  
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปา้หมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง  
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและบริการ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชนอย่างยั่งยืน

และเปน็ธรรม  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืน  
3. แกไขปญัหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว       ต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน  
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  



๒๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล  

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคลองกันระหว่างแผนงานที่
เกีย่วขอ้งกับความ มั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆภายใต้การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐัการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัยคลองตัวมีขนาด ที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า  

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ไดม้าตรฐานสากล  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แกองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  
5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคลองกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
6. การพัฒนาระบบน้ าประปา  
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชนในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม  
2. พัฒนาผู้ประกอบการใหเ้ป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท์ี ่9 การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ  
1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ระจายตัวอย่างทั่วถึง  
2. การพัฒนาเมือง  
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินคา้และบริการของ ไทย  
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความ 



๒๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่โดดเด่น

ในภูมิภาค  
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตรท์ัง้ในระดับอน ุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ  
7. เขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง  
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและดา้นการต่างประเทศ  
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. บริหารจัดการน้ าเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ได้แก การ
พัฒนา ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าเดิม และแหล่งน้ าธรรมชาติ การสร้างอ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ า 
ขนาดเล็กระดับ ไรนา พัฒนาระบบกระจายน้ า เช่น อาคารบังคับน้ า ระบบสูบน้ า คลองส่งน้ า และพัฒนาแหล่งน้ า
ใหมใ่นลุ่มน้ าเลย ชี มูล  

2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ไดแ้ก การพัฒนาอาชีพ และรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้แกผู่้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  

3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูการแกไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

4. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาคกลาง 
และพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

5. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชนจากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เขม้แข็งทาง เศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ  

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย

และภัยแลง ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้อง แกไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประ
โยชนจากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลัง มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แกภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการ ลด
ความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง”  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแกปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพและการ

พัฒนา เศรษฐกิจของภาค14แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองพ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลคา่เพ่ิมโดยใช้ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่างระดับประเทศ  
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซมูลคา่ของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ

ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงและมี

บทบาท สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าโดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บ น้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใตด้ินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไมใ่ห้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้าง
แหล่งกักเก็บ (แกม้ลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนทีลุ่่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนา
แหลง่น้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าแม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความ

สมดุล ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกภาคส่วน และมี
การจัดท าแผน บริหารจัดการน้ าทัง้ในระยะเร่งดวนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แกปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล  าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินท ากิน

ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรูเพ่ือให้มี รายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุโมเดล และหนองบัวล าภู
โมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเพ่ิม
สวัสดิการทางดา้น สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ผู้พิการและผู้สูงอายุ และ สนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชนจากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอาย ุ 
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3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
ของแตล่ะบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรูภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาสื่อ และภาคเอกชน” ในการ
หล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คน ไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภูกาฬสินธุอ านาจเจริญ มหาสารคาม16แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรูในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก
ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชน ในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก
จากปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชน บริเวณรอบแห่ล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพรอมทั้งพัฒนา
ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรูแกพ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง 0-3 ปแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการความพรอมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนใน การแกไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรูกฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปอ้งตนเองไมใ่ห้ตกเปน็เหยื่อ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความม่ันคงของเกษตรกรรายย่อย  
2) พัฒนาพื้นที่ทุง่กุลาร้องไหให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินคาเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ

ต้องการ ตลาด  
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหมท่ี่ส าคัญของ

ภาค 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภค

บริโภค ใน พ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสินธุ
รอ้ยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการ สงออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุน ความรูด้านกฎ ระเบียบที่เกีย่วข้อง ส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที่เปน็
ธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนทีต่่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing 
เปน็ต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ายอมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การ เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมาสุรินทร์และ
สกลนคร เป็นต้น  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองจัดระบบบริการสังคมที่ได้



๒๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษา ความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ่ห้คงความอุดมสมบูรณและรักษาความ
หลากหลายทาง ชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนครชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทรแ์ละ ศรีสะเกษ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรคใ์นการพัฒนาภาค  

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  
2) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ 

สุรนิทร ์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  
3) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคายบึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

4) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุอุดรธานี 
หนองบัวล าภูและชัยภูม ิ 

5) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย ์ศรีสะเกษนครราชสีมา  
6) พัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาอุบลราชธานี  
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้

นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจาก เมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและ กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจ
หลักภาค กลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พ้ืนที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ชวง นครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคูชวงขอนแกน-หนองคาย ชวง
จิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวง พิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน
ตะวันออก21แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณอาทิ การ
พัฒนารถไฟสาย ใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทาง อากาศที่เพ่ิมข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ดนครราชสีมา ขอนแกน เลย 
และสกลนคร) และขยายถนน 4 ชอง จราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการบริการสุขภาพ
และศูนย์กลาง การศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต
นวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยง ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแกน 
พรอมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง เมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมืองขอนแกน เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชนที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให
มีความพรอมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพรอมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรม ระบบรางในจังหวัดขอนแกน และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และอุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชนจากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุน

การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ ภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจาหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่
มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 
(บึงกาฬ- ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่าง ไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร
อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพรอมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์
สุรินทร์) 

 เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนยก์ลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหมทองเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข”  

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน

อินทรีย์ในภาค การเกษตรทั้งพืชและสัตว์โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการนอมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้กิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร
ให้เพียงพอตลอดปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า การกระจายน้ า
ไปยังพื้นท่ี  
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3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าใหม้ากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบวงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาใหเ้ป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาค เกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมชนกับการทองเที่ยว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการทองเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว การใช้ประโยชนจาก
ระบบ Logistic ที่รัฐบาลไววางรากฐานไว ให้การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแกนักท่องเที่ยว รวมถึง
การสร้างการตลาดใหเ้ป็นที่รูจักในวงกว้างและเป็นที ่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุใหไ้ดร้ับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือใหส้ังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรูสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการทองเที่ยวให้ไดร้ับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) สงเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
ประเด็นการพัฒนา  
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางดา้นเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค  
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลคาเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจ าหนา่ย  
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดา้นการตลาดสินคาเกษตร  
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง  
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเป็นแหล่งทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือใหกลมุผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  



๓๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการทอ่งเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว  
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหล่งทองเที่ยว  
2.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 สงเสริมการทองเที่ยวตามรอยช้าง  
2.8 สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
2.9 สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือใหผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรา้งศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
3.4 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 1.3.3.1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง 
2. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 

      3. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
       4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
       5. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
       7. เป็นสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
       8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

1.3.3.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค 

นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” 
1.3.3.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   



๓๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

      2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ         เพ่ือ
สังคมคุณภาพสูง      
        4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
       5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
   “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

2) เป้าหมายและตัวชี วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. มีพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 1.08 ล้านไร่ต่อปี 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
5. สินค้าเกษตร์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
6. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ต าบล 1 วิสาหกิจชุมชน 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม โดยการขุดลอก     ล า

น้ า การขุดลอกแก้มลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน การสร้างฝายเพ่ือชะลอน้ า การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือร่วมกันดูแล
แม่น้ าล าคลองและระบบส่งน้ า การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดินเป็นของตนเอง 
การส ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยดิน การปรับปรุง แก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า 
จ าแนกประเภท ส ามะโนที่ดิน การจัดท าระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน และการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาที่ดิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
ด้วยการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ผลไม้ และสมุนไพร ให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริม
และสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่แบบครบวงจร น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (Smart farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง และมี
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตและมีมูลค่าสูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและการกระจายน้ าเชื้อ
พันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรือแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูง ส่งเสริมการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์ที่มี
คุณภาพ พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การปรับปรุงพันธุ์ การ
จัดการอาหารและพืชอาหารสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ (Smart farmer) พัฒนา
มาตรฐานฟาร์ม (Good Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปศุสัตว์อินทรีย์ ก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านโรงงานแปรรูป เพ่ือให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุหีบห่อ  



๓๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

สินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตใน
ลักษณะแปลงใหญ่  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการศึกษาวิจัยด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
การแปรรูป และอ่ืน ๆ 

4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา    โดย
การยกระดับสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า การส่งเสริม      ให้
เกษตรกรฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (ตามมาตรฐาน GAP) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าโดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต      สายพันธุ์ที่
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต การจัดตั้งแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยง    ด้วยระบบไบโอ
ฟลอค (biofloc) เพ่ือเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน      การผลิตและการ
ตามสอบสินค้าประมง และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนองค์กรประมง
ท้องถิ่น หรือ ชมรม ให้มีความเข้มแข็ง 

5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย โดย
การฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน การผลิตพันธุ์สัตว์
น้ าสัตว์น้ าประจ าถิ่นหรืออัตลักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ าที่มีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อการบริโภค
และการส่งออก การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ ารวมถึงสนับสนุน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและน างานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง 

6. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ และการส่ง เสริม
เกษตรกรในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรให้มี
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกร 

7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งตลาดประมูลสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช, จัดงาน Roadshow สินค้า
ปศุสัตว์ การจัดเทศกาลอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่โดยเน้นการสร้างมาตรฐาน
การตลาดปศุสัตว์ เช่น การพัฒนาการซื้อขายโดยการชั่งน้ าหนัก ผลักดันให้เกิดการก าหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ 
ตลาดซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒ 
   “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ" 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมา  ให้

โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
2. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพื่อยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
4. เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้  (MICE City) ที่มีความปลอดภัยจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



๓๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัดนครราชสีมา   ให้
เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม     เชิง
นิเวศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) เป้าหมายและตัวชี วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. GPP ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ันร้อยละ 1-2 ต่อปี 
2. ร้อยละ 80 – 85 ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ           

การท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า         10 

-20 ชุมชนต่อปี 
4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด ร้อยละ 80 – 85 มีความเชื่อมั่น        

ในความปลอดภัยจากปัญหา Covid-19 
5. ระบบการคมนาคม ขนส่งของจังหวัด ได้รับการพัฒนา ครบทั้ง 3 ประเภท 
5. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
6. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็น

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเฉพาะ       การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ ยว          ของ
จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน และรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการระบบ
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ให้รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่ 

2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพ้ืนที่/ประเภท
ของเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความยั่งยืน 

3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE City)        
โดยการสร้างอุปทานของโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   การส่งเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์           
(MICE City) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพ่ือสร้างความยั่งยืน 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์ระหว่าง EEC กับ CLMV 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการเพ่ิมทักษะบุคลากร

ในจังหวัดเพ่ือรองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 
7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการส่งเสริมให้เกิด

กิจกรรมภายใต้กรอบทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic 
Corridor: NeEC - Bioeconomy)  ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เขตพ้ืนที่และ
การมีส่วนร่วมการลงทุนท่าเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบ PPP การส่งเสริมและพัฒนา            ศูนย์ส่งเสริมการ
ลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์กระจาย
สินค้าภาคเอกชน 



๓๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ              โดย
การพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
       “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือ และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง”  
 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยท างานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ   การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 

 

2) เป้าหมายและตัวชี วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
2. ร้อยละ 2๕ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานท า และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด 
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้เจริญเติบโตตามวัย และผู้เรียน    ทุก

ช่วงวัย ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะที่จ าเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได ้

5. เมืองเป้าหมายของจังหวัด จ านวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city พร้อมทั้ง
สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการใช้กลไกระดับต าบลในการขับเคลื่อน

กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอ าเภอในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานรวมถึงขับเคลื่อนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรอง  
ADL การลดกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และ การเพ่ิมศักยภาพทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา Covid-19 
โดยการใช้กลไกของต าบลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน           ด้าน
การด ารงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์            จาก
นวัตกรรมและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า     เพ่ือการ
สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ มี
เครื่องมือในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษที่ 21 ด้วยการเตรียมความพร้อม           เด็ก
ปฐมวัยให้เจริญเติบโตตามวัยก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้คลอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่การพัฒนาเด็ก
วัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งให้ครอบคลุมตามหลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ที่จ าเป็นและมีขีด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้ 

๕. เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
อยู่ดีมีสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมการบูร
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ณาการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นอย่าง
ยั่งยืนด้วยการใช้กลไกระดับพื้นท่ีในการขับเคลื่อนการด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย 

6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมไม่ทอดทิ้งกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และขยายฐาน
ไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เพ่ือ
การตัดสินใจ ในการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ           อย่าง
ต่อเนื่องของประชาชน โดยการสร้างโอกาสของวัยแรงงาน ได้ Up/Re Skill ให้มีทักษะเพียงพอ           เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความเป็นเมือง
อัจฉริยะ 

8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน และ     การ
ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

๙. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ              โดย
ยกระดับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และ             ภาค
ประชาชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกมิติ และการขับเคลื่อนการบริหารตามแนวทางที่ก าหนดไว้ร่วมกัน   เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒนาปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการบริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
   “ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจากสัตว์ป่า

ออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ ์
2. เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 
3. เพ่ือให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย) 
4. เพื่อให้มีทรัพยากรน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งมาตนเองด้านพลังงาน 
6. เพ่ือรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Korat Green 
Deal) 

2) เป้าหมายและตัวชี วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 12,000 ไร่ต่อป ี
2. สัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ลดลง 
3. พื้นที่ดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2 
4. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณเขยะท่ีเกิดข้ึน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
6. คุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัดตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคในระดับที่เพียงพอเพ่ิมข้ึน 
8. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
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9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
10. พื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก       1 

แห่ง พื้นที่สงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง) 
11. ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลาย

ป่า การจัดการไฟป่า และการฟ้ืนฟสูภาพป่า 
2. เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือลดจ านวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและ

ติดตามสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่การ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพ้ืนที่เสี่ยง และการพัฒนาระบบติดตาม 
และคาดการณ์สภาพอากาศ ส าหรับการจัดการแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ า 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินในพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบ ารุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมทั้งการพัฒนา
วิธีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในการท าการเกษตรทางเลือก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตามปริมาณฝุ่น
ละออง โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ด าเนินการตามมาตรการการเฝ้า
ระวัง และจัดกิจกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณฝุ่นละออง 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ด าเนินกิจกรรม 3 R การน า
ขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า โดยเร่งบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและน้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง และการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคให้หมู่บ้าน              
ที่ขาดแคลน และจัดหาน้ าส ารอง 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ลดและติดตามการเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       
เพ่ือป้องกันการเกิดภัยพิบัติ 

๙. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ 
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม      
การอนุรักษ์มรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอด
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของ
ยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

11. บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลาย      ทาง
ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

12. บริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรอบพ้ืนที่มรดกโลก การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืน
ของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ 
   “ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อย       ภายใน

จังหวัด 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. เพ่ือยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2) เป้าหมายและตัวชี วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. คดีอาญา (ท่ีส าคัญ) ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
พ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง เส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางรองของจังหวัด 

2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยการสร้างการรับรู้
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3. เพ่ิมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทางในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยและลด
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
1. ยุทธศาสตรด์้านโครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ 
แนวทางการพัฒนา  
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการน้ า เพ่ือแกไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น

ระบบตามแนวทาง พระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแลง”  
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา  
2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาผลิตคนที่มีคุณภาพและมีสติปัญญารอบรู้เทา่ทันการเปลี่ยน 

แปลง  
2.2 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุเด็ก 

สตรีและผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น  
2.3 พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “3อ. 

2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไมสู่บบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
2.4 ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด  
2.5 ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม ทองเที่ยวและ บริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิม
ปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทร์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได ้

3.2 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร น้ า
สะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค  

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง  
แนวทางการพัฒนา  
4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
4.2 บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหไ้ดร้ับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ  
4.3 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
4.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน  
4.5 สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการทองเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มี

สวนสาธารณะ และสถานที่ พักผอ่นหย่อนใจ  
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา  
5.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.3 สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต  
5.4 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความ

โปร่งใสในการบริหารงาน  
5.5 น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
5.6 ปรับปรุงโครงสร้างใหก้ระชับไม่ซับซ้อน  
 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

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

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิ
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) อาท ิเทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

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

2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 
          2.2 ยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรม       

“การคมนาคมสะดวก  ผลผลิตการเกษตรดี สาธารณูปโภคทั่วถึง  พัฒนาการอาชีพเคียงคู่การศึกษา    
ชาวประชาอยู่ดีมีสุข” 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
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3. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
4. เพ่ือพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
5. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
8. เพ่ือพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
9. เพ่ือพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เพ่ือพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
11. เพ่ือพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
12. เพ่ือพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

          2.4 ตัวชี วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภค
บริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตและการตลาดโดยให้ความรู้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยก
รรม  อุตสาหกรรม 

ส่งเสริม  OTOP ในด้านวัตกรรม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม  
รื้อฟ้ือคุณค่า  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ า ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สรา้งและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้นเพื่อ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ        

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ส าโรง ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอก



๔๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
 ระบบ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่น
ของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ    
     

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มคีวามรู้  
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาต ิเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ฯลฯ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 
 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบลส าโรง
และอ าเภอปักธงชัย 

           

2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม       
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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    6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
    10.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
    11.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    11.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 
    10.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 12 
ยุทธศาสตร์ และ 27 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการ 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 กลยุทธ์บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่นเพ่ือลดความทับซ้อนของพ้ืนที่  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง 
น้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม   
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาดโดยให้
ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2.2 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
3.1  กลยุทธ์ส่งเสริม  OTOP ในด้านวัตกรรม 
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 กลยุทธ์รื้อฟ้ืนคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมบทบาทของสถาบันบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ า  ป่า ขยะ  มลภาวะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  มาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร 
6.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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6.3 กลยุทธ์จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทุกระดับชั้นเรียน 
7.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและความเป็นเลิศ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็น 
ธรรม 
8.2 กลยุทธ์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.1 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.2  กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงปลอดภัย 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
10.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท 
10.2 กลยุทธ์ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬา 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
11.1  กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
11.2 กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้และติดตามการท างานของ
องค์กร 
11.3 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
11.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 
12.1 กลยุทธ์สนับสนุนการจดักิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
12.2 กลยุทธ์ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า มุ่งพัฒนา 12 ด้าน ได้แก่  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม   การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม     การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     การพัฒนาด้านสาธารณสุข    การพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม       
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ     การพัฒนาด้าน
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ    การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน

และบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ าได้ระดับหนึ่ง  
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้จึงมีอีก
จ านวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบ
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ประปา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึงพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงน า
สภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และด าเนินการจัดท าประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุ
เข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้ไขในปีต่อไป  

2) ด้านเศรษฐกิจ  
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้อง
ลดการผลิตลดคนงาน ทาให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท าธุรกิจขนาดย่อม จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่าย ให้เกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจาหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

3) ด้านสาธารณสุข  
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง

รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลทาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจึง
ต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข 

4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็น

การพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทาให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิตน้อยลงจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป  

5) ด้านสังคม  
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา 
รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสานึกในการบ ารุ งรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดาเนินการขุดลอก
คลองระบายน้ า กาจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 

7) ด้านการเมืองการบริหาร 
รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมี 

ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน
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รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ ว ทั่วถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่ง 
จุดแข็ง 
1. มีถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบลกับอ าเภอที่มีสภาพดีเป็นถนนหินคลุกท าให้เดินทางได้สะดวก  จ านวน  

1  สาย 
2. มีถนนเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลส าโรงท าให้การสัญจรสามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ทุกหมู่ 
3. จ านวนเส้นทางการจราจรในพ้ืนที่ต าบลส าโรงมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการสัญจร 
4. มีเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอส าโรงกับอ าเภอครบุรี  จ านวน 1 สาย คือ ถนนโกรกละลาย - 

อ าเภอครบุรี  ตัดผ่านเพ่ือที่ต าบลส าโรงพื้นผิวการจราจรประมาณกว้าง 6  เมตรเป็นถนนหินคลุก 
สภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ดี  ท าให้การสัญจรระหว่างอ าเภอต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงต าบลส าโรง
เกิดความสะดวก 

จุดอ่อน 
1. สภาพถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้านในต าบลส าโรงยังมีสภาพไม่ดีเป็นดิน ,ลูกรับ 

, และหินคลุกบ้าง  ท าให้การสัญจรในช่วงน่าฝนหรือเวลาที่มีฝนตกเป็นไปด้วยความยากล าบาก เป็น
หลุมเป็นบ่อและมีน้ าขังเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

2. พ้ืนที่ผิวการจราจรของถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีความคับแคบคือมีความกว้างของถนนไม่
เกิน 6 เมตร ท าให้รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่สัญจรไม่สะดวก 

3. ถนนภายในหมู่บ้านมีเส้นทางการสัญจรที่คดเคี้ยวไปตามการเขตแดนแปลงที่ดินผู้บริจาคให้สร้างเป็น
ทางสาธารณะเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4. ไม่มีการวางแผนทางระบายน้ าตามเส้นทางการสัญจรในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้านท าให้เกิดปัญหาน้ า
ขังในแหล่งชุมชนช่วงฤดูฝน 

โอกาส 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้รับการถ่ายโอนงานและงบประมาณตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภารกิจหรือมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ 

- จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
- ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
- ให้มีการบ ารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
- ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า 
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- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
- การสาธารณูปการ 

2. จากระเบียบข้างต้นท าให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนมากขึ้นและ
จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจดังนี้ 

- งานบ ารุงรักษาทางลาดยาง 
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานระบบประปาหมู่บ้าน 
- งานก่อสร้างถนนลูกรัง 
- งานขุดลอกคลอง 
- งานบ ารุงดูแลรักษาคลอง  ซอย  เหมือง 

3. นโยบายของคณะผู้บริหารมีความสอดคล้องและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานนี้ 
อุปสรรค 

1. การถ่ายโอนงาน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีปัญหาและอุปสรรค  การถ่ายโอนมาไม่เต็มรูปและท าให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินการทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรที่ช านาญการ  ตลอดจนต้องมีอุปกรณ์และ
เรื่องมือจ านวนมากและต้องมีประสิทธิภาพ 

2. สภาพทางกายภาพมีปัญหาเรื่องผิวจราจรไม่เพียงพอมีพ้ืนผิวการจราจรแคบเกินไปและไม่สามารถ
ขยายได้เนื่องจากเข้าของที่ดินที่ติดเขตถนนไม่ยินยอมให้ขยายและบางครั้งถึงเจ้าของที่ดินจะยินยอม
แต่ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากสภาพทางกายภาพไม่เอ้ืออ านวย 

1.2 การสื่อสาร 
จุดแข็ง 

1. การสื่อสารด้านไปรษณีย์โทรเลข มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานไปรษณีย์ในพ้ืนที่ต าบลส าโรง อยู่ 1  ท่าน 
2. การสื่อสารทางโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลมีทั้งโทรศัพท์ที่เป็นสาธารณะโทรศัพท์ที่บ้านและโทรศัพท์มือถือ

โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือมีถึงร้อยละ 50  เมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือน 
3. การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  ในต าบลส าโรงมีการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการแก่

ประชาชนทั่วไปฟรี อยู่ 1 แห่ง คือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
จุดอ่อน 

1. กานสื่อสารทางไปรษณีย์โทรเลขนั้นไม่มีส านักงานหรือที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ของต าบลท าให้การ
ใช้บริการของประชาชนมีความล าบาก 

2. โทรศัพท์ที่เป็นตู้สาธารณะมีไม่เพียงพอกับความต้องการหรือตั้งอยู่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยบางส่วน
และในบางหมู่บ้านไม่มีหรือมีแต่ใช้การไม่ได้ 

3. สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบลอยู่หางไกลจากแหล่งชุมชนการเดินทางมาใช้บริการล าบากและ
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างน้อย 
โอกาส 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเป็นองค์กรสื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องโทรศัพท์สาธารณะได้ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ 

อุปสรรค 
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1. การลงทุนจัดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องใช้งบประมาณสูงและต้องมีการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ซึ่งไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่ได้รับและอีกอย่างคือโดยส่วนมากประชาชนก็มี
โทรศัพท์มือถือกันเยอะ 

2. การลงทุนก่อตั้งที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ต าบลต้องมีงบประมาณมากและเมื่อประเมินรายรับแล้วไม่
คุ้มค่ากับรายจ่าย  จึงเป็นไปได้ยากท่ีจะผลักดันให้มีที่ท าการไปรษณีย์ในต าบล 

3. การบริการเรื่องอินเตอร์เน็ตต าบลเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากมีบุคลากรในองค์กรน้อยและ
ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

1.3 การพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื อเพลิง 
จุดแข็ง 

1. ในทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง และบ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็มีการถ่ายโอนไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ให้ใช้
แทนไฟฟ้าได้ 

2. ในต าบลส าโรงมีแหล่งจ าหน่ายแก็สหุงต้มอยู่ตามแหล่งชุมชนในต าบล 
3. ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะตามแหล่งชุมชนเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างยามค่ าคืน 

จุดอ่อน 
1. ถึงจะมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านก็มีไฟฟ้าเข้าถึงไม่ครบทุกครัวเรือน ถึงแม้จะมีการใช้

พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน 
2. เนื่องจากต าบลเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายแก็สหุงต้ม จึงท าให้แก็สมี

ราคาแพงกว่าปกติและไม่มีการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน 
3. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

โอกาส 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง

ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าขยายเขตให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
2. ถึงแม้พ้ืนที่ต าบลส าโรงจะอยู่ไกลอ าเภอแต่ว่าระบบการขนส่งก็มีความสะดวกพอสมควรและสามารถ

หาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนมาใช้แทนได้ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหรือ

ไฟฟ้าสาธารณะได้ 
อุปสรรค 

1. มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบรับ และบางครั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ข้อบังคับ 

2. ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟฟ้าตามถนน ถึงแม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการ
ได้แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณและบุคลากรในการบ ารุงรักษา 

1.4  แหล่งน  าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
จุดแข็ง 

1. มีระบบประปาใช้เกือบครบทุกหมู่บ้าน 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีเพียงพอตลอดปี 
3. ในฤดูฝนมีแหล่งน้ าเพียงพอที่จะใช้ท าการเกษตร 
4. มีคลองธรรมชาติจ านวน 4 สายและมีสระน้ าสาธารณะจ านวน  9 แห่ง  และมีฝายกั้นน้ าหรืออ่างเก็บ

น้ าขนาดเล็ก  1  แห่งและอ่างเก็บน้ าขนาดกลางอยู่ 1  แห่ง นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ าตื้นของประชาชนที่
ขุดไว้ใช้เอง  จ านวน  65  แห่ง  และมีบ่อน้ าบาดาลที่เป็นสาธารณะและส่วนบุคคล  จ านวน  31 
แห่ง 



๔๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

จุดอ่อน 
1. ระบบประปาที่มีใช้อยู่ในต าบลเป็นระบบประปาน้ าดิบไม่สามารถดื่มกินได้ 
2. น้ าดื่ม  ประชาชนจะรองน้ าฝนไว้ดื่มเองถ้าเกิดปัญหาภัยแล้งแล้วจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม 
3. เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากประกอบกับการท าอาชีพเกษตรต้องใช้น้ ามากจึงมีน้ าไม่เพียงพอใน

ฤดูแล้ง 
4. ในคลองธรรมชาติน้ าไหลแรงมากเมื่อถึงฤดูแล้งจึงไม่มีน้ าเก็บเพราะคลองธรรมชาติมีความลาดชันมาก

และเกิดการตื้นเขินของคลองธรรมชาติ 
5. ไม่สามารถขุดเจาะน้ าบาดาลมาใช้ได้บางแห่งเนื่องจากมีชั้นหินใต้ดินอยู่เป็นจ านวนมาก 

โอกาส 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้รับการถ่ายโอนงานและงบประมาณตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหรือมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ 

- จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
- ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
- ให้มีการบ ารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
- ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
- การสาธารณูปการ 

2. จากระเบียบข้างต้นท าให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนมากขึ้น 
และจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจดังนี้ 

- งานบ ารุงรักษาทางลาดยาง 
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานระบบประปาหมู่บ้าน 
- งานก่อสร้างถนนลูกรัง 
- งานขุดลอกคลอง 
- งานบ ารุงดูแลรักษาคลอง  ซอย  เหมือง 

3.  นโยบายของคณะผู้บริหารมีความสอดคล้องและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานนี้ 

อุปสรรค 
1. ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการเนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก 
2. ในการด าเนินงานบางครั้งผู้ที่เสียผลประโยชน์ไม่ยินยอมให้มีการพัฒนาหรือจัดท าโครงการ 
3. บุคลากรที่มีความช านาญการยังขาดแคลนและขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์การด าเนินการ 
4. สภาพทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงท าให้มีการชะล้างดินลงสู่แหล่งน้ าล าคลองจนตื้นเขินทุกปี ไม่มี

พืชคลุมดิน 
5. การเกิดภัยธรรมชาติก็สร้างปัญหาอย่างภัยแล้ง หรืออุทกภัย 
6. การขุดเจาะบาดาลเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากมีหินชั้นใต้ดินมาก 
2. เศรษฐกิจและสภาพแรงงาน 
1. ต าบลส าโรงมีอุตสาหกรรมครัวเรือนแต่มีส่วนน้อย 



๕๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจ านวนหนึ่งที่อยู่ในต าบล 

 
จุดอ่อน 
1. อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในต าบลมีจ านวนน้อยแห่งมาก 
2. เมื่อไม่มีโรงงานหรืออุตสาหกรรมในต าบล ท าให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในต าบลต้องออกไป

ท างานต่างถิ่นที่อยู่อาศัย 
โอกาส 
1. เนื่องจากต าบลส าโรงเป็นต าบลที่ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 จึงควรมี

การสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรม
ครัวเรือนเพื่อเเปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันกับตลาด
และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

2. การท าอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรอาจด าเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่มกัน
ได้ 

3. หากขาดเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุนได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 

อุปสรรค 
1. การสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมภาคการเกษตรมีน้อย 
2. เนื่องจากขาดหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจริงจังและขาดบุคลากรและขาดความรู้ในการบริหาร

จัดการ 
3. การรวมกลุ่มด้านอาชีพของประชาชนขาดความเข้มแข็งมีความเห็นแตกต่างกัน 
4. ที่การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งอาจมีสาเหตุจากความสามารถของแต่ละครอบครัวในการประกอบอาชีพ

สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยไม่เดือดร้อนในระดับหนึ่ง 
5. การให้ความส าคัญกับกิจกรรมกลุ่มอาจท าให้ตนต้องเสียผลประโยชน์ไปบางส่วน 
จุดแข็ง 
1. มีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
2. เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีทั้งแหล่งที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หลากหลายทั้งพืชไร่และพืชสวนและนาข้าว  เป็นต้น 
3. ในต าบลมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  1  แห่ง 
จุดอ่อน 
1. การประกอบอาชีพท าการเกษตรของประชาชนยังขาดหลักการองค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
2. มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากเกินไป 
3. ไม่มีการส่งเสริมหรือมีแต่ไม่ได้ผลในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมี 
4. การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์เป็นทางเลือกของหน่วยงานต่างๆยังท าไม่เต็มที่ขาดความ

ดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 



๕๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรยังมีบทบาทน้อยมากและไม่มีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
โอกาส 
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  

พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 

2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท าเกษตรตามทฤษฎีใหม่หรือการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาการเกษตรและระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ส าคัญและมีการให้
การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

อุปสรรค 
1. เกษตรกรในต าบลส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการท าการเกษตรตามทฤษฎีใหม่และการใช้ระบบเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง 
2. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการท าการเกษตรที่ใช้สารเคมีโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะเพ่ิมผลผลิต

และไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเสื่อมสภาพหรือค่าใช้จ่ายที่
จะต้องสูงขึ้น 

3. การท าปุ๋ยชีวภาพใช้เองยังขาดความรู้และการส่งเสริมไม่ค่อยได้ผลและมีข้ันตอนพอสมควรกว่าจะได้
ผลิตภัณฑ์ใช้ประกอบกับจะต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพจ านวนมากจึงจะได้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนแก่พืช และที่
ส าคัญประชาชนขาดความสนใจ 

4. ประชาชนยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มกันท าการเกษตร ส่วนใหญ่ต่างคนต่างท า 
5. วิทยาการสมัยใหม่มีเยอะมากแต่ประชาชนเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านั้น 
 

2.3. การประกอบอาชีพรับจ้าง 
จุดแข็ง 
1. ต าบลส าโรงมีประชากรวันท างานมากกว่าวัยอื่นๆ 
2. ประชากรวัยท างานภาคเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ต าบล 
จุดอ่อน 
1. ประชากรในส่วนที่ว่างงานนั้นมีความรู้ระดับต่ าและเป็นแรงงานภาคเกษตรที่มีการว่างงานหลังฤดูเก็บ

เกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
2. ไม่มีอาชีพเสริมที่จะมารองรับหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
3. ประชากรที่ว่างงานนี้ไม่มีเงินทุนหรือที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
โอกาส 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องการรวมกลุ่มกันหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม

รายได้ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเป็นตัวประสานระหว่างแหล่งงานกับผู้ว่างงานได้ 
3. หากขาดเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุนได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



๕๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 

อุปสรรค 
1. ประชาชนผู้ว่างงานไม่มีการรวมกลุ่มกัน 
2. บางครั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือไม่ทราบสาเหตุของการว่างงานที่แท้จริง 
3. สุขภาพอนามัย 
จุดแข็ง 
1. มีสถานีอนามัยประจ าต าบล  1  แห่ง 
2. ทุกหมู่บ้านมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานและมีอาสาสมัครที่ท าหน้าที่ประจ าอยู่ทุกศูนย์ 
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจะได้รับงบประมาณการสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 
4. มีอบต.ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหรือส่งเสริมให้มีสุขอนามัย

ร่วมกับทางอนามัยประจ าต าบล 
จุดอ่อน 
1. สถานีอนามัยยังมีเครื่องมือและบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนในเชิงรุก ในเรื่องของ

การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนยังท าได้ไม่ทั่วถึง 
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านยังไม่สามารถช่วยอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลยัง

ไม่ดีพอและขาดความเข้มแข็งพอสมควร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
4. ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องสุขอนามัย 
5. ยังไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย  พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน 
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ ยังมีน้อย 
โอกาส 
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  

พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

- ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
- การรักษาความสะอาดของถนน  ทางระบายน้ าทางเดินสาธารณะรวมทั้งขยะมูลฝอย 
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
- ส่งเสริมกีฬา 
- ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะมีหน้าที่

จัดการการสาธารณะสุข การอนามัย  ครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลและอนามัยประจ าต าบลสามารถท างานแบบบูรณาการร่วมกันได้ 
3. สามารถพัฒนากลุ่ม อาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

อุปสรรค 
1. ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง 
3. ภาครัฐยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัย 



๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

4. การส่งเสริมไม่เกิดผลต่อเนื่อง 
5. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานยังไม่สามารถท างานได้เต็มที่ไม่มีเวลาให้เนื่องจากต้องดูแล

ครอบครัว  
3. ความรู้การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง 
1. มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3 แห่ง มีโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  1  แห่ง 
2. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน  1  แหง่  และมีสถานที่อ่านหนังสือและศึกษา

หาความรู้อยู่  10  แห่ง 
3. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคือวัดและส านักสงฆ์อยู่  5  

แห่ง 
4. มีการจัดงานประจ าปีเป็นประเพณีท้องถิ่นอยู่เป็นประจ าเช่นงานประเพณีออกพรรษา ,เข้าพรรษา,

งานเทศมหาชาด งานพระพุทธบาทจ าลองงานท าบุญกลางบ้านหรืองานไหว้ศาลตาปู่ 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ อยู่ในต าบล 

จุดอ่อน 
1. สถานที่ให้ความรู้ต่างๆทั้งโรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่เรียนรู้ชุมชนสถานที่อ่านหนังสือ

ประจ าหมู่บ้านยังขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะให้ความรู้กับประชาชนในต าบลท า
ให้การรับรู้หรือการเรียนรู้ขาดคุณภาพ  ประสิทธิภาพไปบ้าง 

2. เรื่องของศาสนาวัฒนธรรมนั้นในชุมชนยังมีความเปราะบางขาดความเข้มแข็งมีแนวโน้มจะรับ
วัฒนธรรมการบริโภควัตถุนิยมจนลืมการขัดเกลาทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวอาจท าให้ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสูญหายได้ในอนาคต 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสานต่อจากชนรุ่นก่อนและหน่วยงานของรัฐยังขาดการสนับสนุนในเรื่อง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 
โอกาส 

1. มีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานกลางประสานระหว่างสถานศึกษากับประชาชนและมี
อ านาจหน้าที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน 

2. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาทีควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของประชาชน
โดยการส่งเสริมให้น าความรู้ที่มีไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มาก
ที่สุด 

3. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  
พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ 

- บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุปสรรค 
1. การประสานงานหรือการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษายังมีปัญหาในเรื่องของปฏิบัติที่ท าให้เป็น

อุปสรรคต้องการท างานแบบรูณาการร่วมกัน  อย่าเช่นระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ
ด้านการสนับสนุนสถานศึกษา 

2. การเรียนรู้ของชุมนในหมู่ประชาชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงองค์ความรู้นั้นๆ  เนื่องจากประชาชนไม่สนใจ
บ้าง  องค์กรของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมไม่เต็มที่บ้าง   



๕๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดความสนใจที่จะศึกษาและสืบสานต่อจากคนรุ่นก่อนประกอบกับโลกาภิวัตน์
ที่ท าให้มีการศึกษาแต่สิ่งใหม่ๆ จนลืมคิดถึงสิ่งเก่าท่ีมีคุณค่าอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่น, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับชาติอย่างสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

2. ตามระเบียบการปฏิบัติงานของราชการบางเรื่องก าหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน
เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจรับงานจ้างเป็นต้น 

3. ประชาชนมีกิจธุระที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจ าจึงมีความเข้าใจในบทบาทมาก
ขึ้นและได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากทางราชการ 

4. มีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนที่มาใช้
บริการ 

5. หน่วยงานของรัฐยังคอยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารงาน
ขององค์กร 

6. มีสถานที่ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาประกอบกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน  เช่นการจัดประชุมคือ
ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  10  แห่ง 

จุดอ่อน 
1. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในบทบาทของตนที่มีส่วนร่วมในทางการเมืองการบริหารงานของภาครัฐ

เท่าท่ีควร 
2. ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
3. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนยังมีน้อยหรือยังไม่ได้ผล

เท่าท่ีควร 
4. บุคลากรของหน่วยงานในบางแผนงานยังขาดแคลน 
5. การให้บริการแก่ประชาชนมีการพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่ายังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง 
6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่มีการน าผลการประเมินมาพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่ควร 
โอกาส 
1. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

และการบริหารของภาครับ 
2. มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็น

แนวทางและข้อปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  

พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกรอบปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรค 
1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังปรับตัวไม่ทันกับระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวข้องกับการ

ท างานในหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณและบุคลากรที่จะให้บริหารงานมีไม่เพียงพอ 
3. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 



๕๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

5. ด้านสังคมและชุมชน 
จุดแข็ง 

1. พ้ืนที่ต าบลมีที่พักสายตรวจประจ าต าบล  1  แห่ง  เป็นจุดให้บริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ์ทรง
ครองราชย์ครบ 60  พรรษาต าบลส าโรง  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจให้การดูแลอยู่ 

2. มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรียนประจ าต าบลส าโรง  1  แห่ง 
3. ทุกหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐให้การดูแลอยู่ และ

นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครต ารวจชุมชนประจ าต าบลทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ  5  คน 
จุดอ่อน 
1. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ าต าบลยังไม่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมรักษาความ

สงบของชุมชนเท่าที่ควร 
2. เรื่องของการจราจรนั้นจะมีปัญหาในเรื่องสภาพและลักษณะของเส้นทางการจราจรมีความคดเค้ียว

และมีผิวการจราจรที่คับแคบ 
3. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามงานประเพณีหรือเทศกาลงานประจ าปีต่างๆ  

กลายเป็นประเพณีนิยมของท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการเกิดอุบัติเหตุ 
4. สังคมครอบครัวปัจจุบันขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้น าครอบครัวหรือไม่มีการอบรมที่ถูกต้องอาจ

เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดตัวจนสูญเสียเวลาที่จะดูแลครอบครัว 
โอกาส 
1. มีระเบียบกฎหมายการจราจรที่เข้มงวดและเพ่ิมความรุนแรงกับบทลงโทษผู้ที่กระท าผิดฝ่าฟืนกฎ

จราจรและผู้ที่เมาแล้วขับ 
2. รัฐบาลมีนโนบายที่พัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งให้สามารถเอาชนะแหล่งอบายมุข

ทั้งหลายทั้งปวง และอยู่อย่างมีความสุข 
3. หน่วยงานของภาครัฐก็มีการรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรมมากขึ้นและเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดทุกชนิด  ซึ่งหน่วยงานของรัฐยังได้ดึงผู้น า
ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมส่วนนี้ด้วย 

อุปสรรค 
1. เด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และการสูบบุหรี่จากผู้ใหญ่และ

ขาดการห้ามปรามจากผู้ใหญ่  ทั้งผู้ใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้ 
2. ประชาชนยังขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้อยลง 
3. ประชาชนขาดระเบียบวินัยการจราจร  มีความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
4. ตามงานหรือเทศกาลประจ าปี ต่างๆ ยังมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์แล้วทะเลาะวิวาทกันระหว่าง

กลุ่มวัยรุ่น 
6. การท่องเที่ยว 
จุดแข็ง 
1. ต าบลมีพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์อยู่ในเขตปกครองของต าบล 
จุดอ่อน 

1. หากมีการพัฒนาป่าไม้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจท าให้พื้นที่ป่าเกิดการเสื่อมโทรมได้ถ้าไม่มีการ
บริหารจัดการที่ดีพอ 

2. การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นการรบกวนสิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตอยู่ในป่าเช่นสัตว์ป่าชนิด
ต่างๆ  ท าให้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 

โอกาส 



๕๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
                      อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

1. มี อบต. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ปกครองให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวได้ 

2. รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ 
3. ประชาชนก็มีความต้องการพัฒนาป่าธรรมชาตินี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
อุปสรรค 
1. ต้องใช้งบประมาณในการจัดการมาก 
2. ยังไม่มีการวางแผนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ปกครองของต าบล 
3. ยังขาดบุคลากรผู้ช านาญการในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
4. พ้ืนที่ป่าอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมป่าไม้จังหวัดท าให้ อบต.ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
 

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
1. มีพ้ืนที่ป่าที่ให้ความชุ่มชื่นแก่พ้ืนที่ต าบล 
2. มีคลองธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
3. มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท าการเกษตรได้หลายหลาย 
4. สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ชนบทห่างไกลความเจริญในเขตเมืองจึงมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
จุดอ่อน 
1. สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจึงเกิดปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขินเนื่องจากฝนชะล้างหน้าดินลงสู่

แม่น้ าล าคลอง 
2. เนื่องจากเป็นที่ลาดเอียงน้ าในคลองธรรมชาติจึงแห้งเร็ว 
3. สภาพพ้ืนที่ท าการเกษตรเริ่มมีปัญหาดินเสื่อมสภาพมากข้ึน 
โอกาส 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้

เสื่อมโทรมได้ 
2. นอกจากองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่ให้การดูแลอย่างเช่นเกษตรอ าเภอประจ า

ต าบล 
3. สภาพการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไม่ถึงข้ันวิกฤติ 
อุปสรรค 
1. เกษตรกรใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตรมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ 
2. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ขาดการบ ารุงรักษาดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ 
4. การท าการเกษตรของเกษตรกรมีการปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 
5. ไม่มีการก าจัดขยะที่ถูกต้องยังมีการทิ้งขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
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ยทุธศาสตร์ชาติ   
20 ป ี

(มี 6 ยุทธศาสตร์) 
 

 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง                                                 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. สังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค 

 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 13 

(มี 10 ยุทธศาสตร์) 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 5 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

(มี 5 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริม พัฒนาและ
ยกระดับด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อสังคมคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 
 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

3. วิถีชีวิตทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

(มี 3 ยุทธศาสตร์) 

แบบ ยท.01 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร 

4. ปัจจยัขับเคลื่อนการพัฒนา 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   (ต่อ)                                     
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต.ส าโรง 

(มี 12 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา 

ด้าน
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม 

อุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา 
ด้านทรัพยากร

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การ
พัฒนา 
ด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา 

ด้าน
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา 

ด้านสวัสดิการ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์การที่ 
9 พัฒนา 

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ 10 การ

พัฒนา 
ด้านการ
กีฬาและ

นันทนาการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
11 การ
บริหาร

ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
12 การ
พัฒนา 

ด้านการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 
 

 

เป้าหมาย อบต.ส าโรง 

๑.ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
๒.แหล่งน้ าพอเพียง
ต่อการ 
อุปโภค-บริโภค 
การเกษตร 

 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตจาก
การเกษตร 
๒.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

 

เป้าประสงค์ อบต.
ส าโรง 

การได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
มีรายได้เพียงพอ
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มอันดีงาม 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะที่
ดีของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

 

๑.สร้าง
รายได้พัฒนา
สินค้าชุมชน 

 

๑.ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปํญญา
ท้องถ่ิน 

 
 

๑.มีการบริหาร
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมท่ี
มีประสิทธิภาพ 

 

๑.ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
๒.ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดี  ท่ัวถึง 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอก
ระบบ 

 

๑.การศึกษามี
คุณภาพมากข้ึน 

๒.บุคลากรด้าน
การศึกษาคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

 

การสังคม
สงเคราะห์
ประชาชน
รวมท้ังสร้าง
สังคมหน้าอยู่ 

 

๑.คุณภาพชีวิต
ประชาชนสูงข้ึน 

 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

๑. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีประสิทธิภาพ 

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬา
และ
นันทนาการ
อย่างเหมาะสม 

 

๑. มีลานกีฬาชุมชน
และการจัดการ

แข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

การบริหาร
จัดการภาครัฐที่
ดีและมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน 

 

๑. บุคลากรมี
ศักยภาพมากข้ึน 

2. ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
องค์กร 

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 

๑. ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวให้

เป็นทีรู่้จกั 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

(มี 5 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

กลยุทธ์ 

๑.จัดให้มีบ ารุงรักษา
ทางบกทางน้ าทาง
ระบายน้ า 
๒.บูรณาการ
แผนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อลดความ
ทับซ้อนของพื้นท่ี 
๓.เช่ือมโยงการ
ชลประทาน ฝาย
ท านบกั้นน้ าขุดลอกขุด
สระพัฒนาแหล่งน้ า 

 

๑.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการผลิต
เพิ่มมูลค่าการ
ผลผลิตและ
การตลาด 
๒.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนโดย 
ใช้เกษตรอินทรีย์ 

 

๑.ส่งเสริม OTOP  
ในด้านวัตกรรม 
๒.ส่งเสริมผู้
ประกอบการาย
ย่อย 
 

๑.รื้อฟื้นคุณค่า 
วัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
๒.ส่งเสริมบทบาท
ของสถาบันบ้านวัด 
โรงเรียนในการพัฒนา
ชุมชน 
 

๑.บูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้ า ป่า  
ขยะ  มลภาวะ
โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

 

๑.พัฒนาระบบ
สุขภาพให้มี
คุณภาพ 
๒.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๓.จัดระบบ
สุขภาพ
ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

 

แผนงาน 
(มี 10 แผนงาน) 

แผนงานที่ 1 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานที่ 10 
การเกษตร 

 

แผนงานที่ 8 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งานผู้บริหารส.
อบต. ข้าราชการ
พนักงานจ้าง 
2.โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าสตรีต าบล
ส าโรง 
3.การพัฒนา
ปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
4.กาจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน
ต าบลส าโรง 
ฯลฯ 

1.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ประจ าปีในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
2.สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 
3.โครงการเฝ้าระวัง
และการบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน ฯลฯ 

1.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 
2.ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 
3.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.2 
4.ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ม3 
5.ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 
6.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.7 
7.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.8 
ฯลฯ 
 

1.โครงการ
ท้องถ่ินไทยรวมใจ
ภักดิ ์รักษ์พื้นท่ีสี
เขียว   
2.โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
จัดการขยะมูล
ฝอย ณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะมูลฝอย  
จังหวัดสะอาด 
3.โครงการบริหาร
จัดการขยะ 
ฯลฯ 
 
 
 

1.การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 
และอบรมให้ความรู้ 
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์
(โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย) 
2.โครงการอบรมให้
ความรู้การควบคุม
การป้องกัน
โรคติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกต าบล
ส าโรง 
ฯลฯ 
 

 

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาปฐมวัย 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
3.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
4.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
5.โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน   
6.โครงการพ่อแม่มือ
อาชีพ 
ฯลฯ 
 

แผนงานที่ 2 
รักษาความสงบ

ภายใน 

 

แผนงานที่ 3 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานที่ 4 
สาธารณสุขฯ 

 

แผนงานที่ 5 
สังคมสงเคราะห์ 

 

แผนงานที่ 6 
เคหะและชุมชน 

 

แผนงานที่  7 
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

๑.สนับสนุน
การศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ
โรงเรียนทุก
ระดับช้ันเรียน 
๒.สนับสนุนพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 

๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโดยการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุอย่าง
ท่ัวถึงและเป็น
ธรรม 
๒.การสังคม
สงเคราะห์และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

๑.การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตใน
ทรัพย์สิน 
๒.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

๑.ส่งเสริมการ
กีฬาทุก
ประเภท 
๒.ส่งเสริม
จัดการแข่งขัน
กีฬา 
 

๑.ส่งเสริม
ศักยภาพท้องถ่ิน
ในทุกๆด้าน 
๒.สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
๓.พัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้อง 

 

๑.สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวภายใน
จังหวดั 
๒.ประสานงาน
โครงข่ายการ
ท่องเท่ียวอย่าง
เป็นระบบ 

 

แบบ ยท.01 

1.โครงการส่งเสริมและ
อบรมอาชีพ 
2.โครงการจัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.โครงการส่งเสริมการชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้สงูอายุต าบลส าโรง 
4.โครงการจ้างเด็กนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน 
5.โครงการผู้สูงอายุผู้
ทรงคุณค่าต่อชุมชน 
6.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2.โครงการจัดงานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 
3. โครงการจัดงาน
เทศกาลไหมไทย 
4.โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
5.โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
6.โครงการส่งเสริมวิถี
พุทธศาสนิกชน 
7.เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลส าโรง 
ฯลฯ 
 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2.ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต าบลส าโรง 
3.โครงการ
โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมสู่
อาหารเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน(Food 
Valley) 
 
 

1.ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 

แผนงานที่ 9 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต.ส าโรง 

(มี 12 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา 

ด้าน
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม 

อุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา 

ด้านทรัพยากร
และ

สิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การ
พัฒนา 
ด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา 

ด้าน
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา 

ด้านสวัสดิการ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์การที่ 
9 พัฒนา 

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ 10 การ

พัฒนา 
ด้านการ
กีฬาและ

นันทนาการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
11 การ
บริหาร

ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
12 การ
พัฒนา 

ด้านการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 
 

 

เป้าหมาย อบต.ส าโรง 

๑.ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
๒.แหล่งน้ าพอเพียง
ต่อการ 
อุปโภค-บริโภค 
การเกษตร 

 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตจาก
การเกษตร 
๒.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

 

เป้าประสงค์ อบต.
ส าโรง 

การได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
มีรายได้เพียงพอ
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มอันดีงาม 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะที่
ดีของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

 

๑.สร้าง
รายได้พัฒนา
สินค้าชุมชน 

 

๑.ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปํญญา
ท้องถ่ิน 

 
 

๑.มีการบริหาร
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมท่ี
มีประสิทธิภาพ 

 

๑.ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
๒.ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดี  ท่ัวถึง 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอก
ระบบ 

 

๑.การศึกษามี
คุณภาพมากข้ึน 

๒.บุคลากรด้าน
การศึกษาคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

 

การสังคม
สงเคราะห์
ประชาชน
รวมท้ังสร้าง
สังคมหน้าอยู่ 

 

๑.คุณภาพชีวิต
ประชาชนสูงข้ึน 

 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

๑. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีประสิทธิภาพ 

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬา
และ
นันทนาการ
อย่างเหมาะสม 

 

๑. มีลานกีฬาชุมชน
และการจัดการ

แข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

การบริหาร
จัดการภาครัฐที่
ดีและมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน 

 

๑. บุคลากรมี
ศักยภาพมากข้ึน 

2. ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ

องค์กร 

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 

๑. ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวให้

เป็นทีรู่้จกั 

 

 

การคมนาคมสะดวก ผลผลิตการเกษตรดี สาธารณูปโภคทั่วถึง พัฒนาการอาชีพเคียงคู่การศึกษา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข 
 

เป้าประสงค์ อบต.
ส าโรง 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
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 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

กลยุทธ์ 

๑.จัดให้มีบ ารุงรักษา
ทางบกทางน้ าทาง
ระบายน้ า 
๒.บูรณาการ
แผนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อลดความ
ทับซ้อนของพื้นท่ี 
๓.เช่ือมโยงการ
ชลประทาน ฝาย
ท านบกั้นน้ าขุดลอกขุด
สระพัฒนาแหล่งน้ า 

 

๑.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการผลิต
เพิ่มมูลค่าการ
ผลผลิตและ
การตลาด 
๒.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนโดย 
ใช้เกษตรอินทรีย์ 

 

๑.ส่งเสริม OTOP  
ในด้านวัตกรรม 
๒.ส่งเสริมผู้
ประกอบการาย
ย่อย 
 

๑.รื้อฟื้นคุณค่า 
วัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
๒.ส่งเสริมบทบาท
ของสถาบันบ้านวัด 
โรงเรียนในการพัฒนา
ชุมชน 
 

๑.บูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้ า ป่า  
ขยะ  มลภาวะ
โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

 

๑.พัฒนาระบบ
สุขภาพให้มี
คุณภาพ 
๒.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๓.จัดระบบ
สุขภาพ
ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

 

แผนงาน 
(มี 10 แผนงาน) 

แผนงานที่ 1 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานที่ 10 
การเกษตร 

 

แผนงานที่ 8 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งานผู้บริหารส.
อบต. ข้าราชการ
พนักงานจ้าง 
2.โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าสตรีต าบล
ส าโรง 
3.การพัฒนา
ปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
4.กาจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน
ต าบลส าโรง 
ฯลฯ 

1.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ประจ าปีในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
2.สนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 
3.โครงการเฝ้าระวัง
และการบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน ฯลฯ 

1.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 
2.ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 
3.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.2 
4.ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ม3 
5.ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 
6.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.7 
7.โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.8 
ฯลฯ 
 

1.โครงการ
ท้องถ่ินไทยรวมใจ
ภักดิ ์รักษ์พื้นท่ีสี
เขียว   
2.โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
จัดการขยะมูล
ฝอย ณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะมูลฝอย  
จังหวัดสะอาด 
3.โครงการบริหาร
จัดการขยะ 
ฯลฯ 
 
 
 

1.การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 
และอบรมให้ความรู้ 
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์
(โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย) 
2.โครงการอบรมให้
ความรู้การควบคุม
การป้องกัน
โรคติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกต าบล
ส าโรง 
ฯลฯ 
 

 

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาปฐมวัย 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
3.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
4.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
5.โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน   
6.โครงการพ่อแม่มือ
อาชีพ 
ฯลฯ 
 

แผนงานที่ 2 
รักษาความสงบ

ภายใน 

 

แผนงานที่ 3 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานที่ 4 
สาธารณสุขฯ 

 

แผนงานที่ 5 
สังคมสงเคราะห์ 

 

แผนงานที่ 6 
เคหะและชุมชน 

 

แผนงานที่  7 
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

๑.สนับสนุน
การศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ
โรงเรียนทุก
ระดับช้ันเรียน 
๒.สนับสนุนพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 

๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโดยการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุอย่าง
ท่ัวถึงและเป็น
ธรรม 
๒.การสังคม
สงเคราะห์และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

๑.การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตใน
ทรัพย์สิน 
๒.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

๑.ส่งเสริมการ
กีฬาทุก
ประเภท 
๒.ส่งเสริม
จัดการแข่งขัน
กีฬา 
 

๑.ส่งเสริม
ศักยภาพท้องถ่ิน
ในทุกๆด้าน 
๒.สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
๓.พัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้อง 

 

๑.สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวภายใน
จังหวัด 
๒.ประสานงาน
โครงข่ายการ
ท่องเท่ียวอย่าง
เป็นระบบ 

 

1.โครงการส่งเสริมและ
อบรมอาชีพ 
2.โครงการจัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.โครงการส่งเสริมการชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้สงูอายุต าบลส าโรง 
4.โครงการจ้างเด็กนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน 
5.โครงการผู้สูงอายุผู้
ทรงคุณค่าต่อชุมชน 
6.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2.โครงการจัดงานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 
3. โครงการจัดงาน
เทศกาลไหมไทย 
4.โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
5.โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
6.โครงการส่งเสริมวิถี
พุทธศาสนิกชน 
7.เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลส าโรง 
ฯลฯ 
 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2.ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต าบลส าโรง 
3.โครงการ
โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมสู่
อาหารเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน(Food 
Valley) 
 
 

1.ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 

แผนงานที่ 9 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

29 

 
 

93,319,000 

 
 

21 

 
 

79,685,,000 

 
 

13 

 
 

6,634,000 

 
 

10 

 
 

5,380,000 

 
 

141 

 
 

38,264,000 

 
 

206 

 
 

200,410,000 

รวม 29 93,319,000 21 79,685,,000 13 6,634,000 10 5,380,000 141 38,264,000 206 200,410,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเกษตร 
-แผนงานเกษตร 

 
 

1 
 

 

 
 

30,000 
 

 

3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 14 190,000 

รวม 2 30,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 14 190,000 
3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านพฒันาเศรษฐกิจ พาณชิ
ยกรรม อุตสาหกรรม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-แผนงานการศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 

 
 
 

377,000 
 

9 

 
 
 

377,000 
 

9 

 
 
 

377,000 
 

9 

 
 
 

377,000 
 

9 

 
 
 

377,000 
 

45 1,885,000 

รวม 9 377,000 9 377,000 9 377,000 9 377,000 9 377,000 45 1,885,000 

 
 
 

แบบ ผ. 07 

63 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

1 
 

3 
 
 

 
 
 

25,000 
 

55,000 
 

 

 
 
 

1 
 

3 
 
 

 
 
 

25,000 
 

55,000 
 
 

 
 
 

1 
 

3 
 
 

 
 
 

25,000 
 

55,000 
 
 

 
 
 

1 
 

3 
 
 

 
 
 

25,000 
 

55,000 
 
 

 
 
 

1 
 

3 
 
 

 
 
 

25,000 
 

55,000 
 
 

 
 
 

5 
 

15 
 
 

 
 
 

125,000 
 

825,000 
 
 

รวม 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 

1 
5 
 

 
 

150,000 
270,000 

 

 
 

1 
5 
 

 
 

150,000 
270,000 

 

 
 

1 
5 
 

 
 

150,000 
270,000 

 

 
 

1 
5 
 

 
 

150,000 
70,000 

 

 
 

1 
5 
 

 
 

150,000 
270,000 

 

 
 

5 
25 

 
 

750,000 
6,750,000 

รวม 6 420,000 6 420,000 6 420,000 6 420,000 6 420,000 30 1,020,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 
 

 
 

11 

 
 

2,312,834 

 
 

11 

 
 

2,312,834 

 
 

11 

 
 

2,312,834 

 
 

11 

 
 

2,312,834 

 
 

11 

 
 

2,312,834 

 
 

55 

 
 

11,564,170 

รวม 11 2,312,834 11 2,312,834 11 2,312,834 11 2,312,834 11 2,312,834 55 11,564,170 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคม 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 

3 
6 
 

2 
 

 
 
5,666,800 
140,000 

 
90,000 

 

 
 

3 
6 
 

2 
 

 
 
5,666,800 
140,000 

 
90,000 

 

 
 

3 
6 
 

2 
 

 
 
5,666,800 
140,000 

 
90,000 

 

 
 

3 
6 
 

2 
 

 
 

5,666,800 
140,000 

 
90,000 

 

 
 

3 
6 
 

2 
 

 
 

5,666,800 
140,000 

 
90,000 

 

 
 

15 
30 

 
10 

 

 
 

28,334,000 
700,000 

 
450,000 

 
รวม 11 5,896,800 11 5,896,800 11 5,896,800 11 5,896,800 11 5,896,800 55 29,484,000 

แบบ ผ. 07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 
 

385,000 
 

4,000 
300,000 

 
 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 
 

385,000 
 

4,000 
300,000 

 
 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 
 

385,000 
 

4,000 
300,000 

 
 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 
 

385,000 
 

4,000 
300, 000 

 
 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 
 

385,000 
 

4,000 
300,000 

 
 
 

20 
 

5 
5 
 

 
 
 

1,925,000 
 

20,000 
1,500,000 

รวม 6 689,000 6 689,000 6 689,000 6 689,000 6 689,000 30 3,445,000 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

280,000 
 

50,000 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

280,000 
 

50,000 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

280,000 
 

50,000 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

280,000 
 

50,000 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

280,000 
 

50,000 
 

 
 
 

10 
 

5 
 

 
 
 

1,400,000 
 

250,000 
 

รวม 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 15 1,650,000 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

4 
18 
1 

 

 
 
 

1,120,506 
645,000 
30,000 

 

 
 
 

4 
18 
1 
 

 
 
 

1,120,506 
645,000 
30,000 

 

 
 
 

4 
18 
1 
 

 
 
 

1,120,506 
645,000 
30,000 

 

 
 
 

4 
18 
1 
 

 
 
 

1,120,506 
645,000 
30,000 

 

 
 
 

4 
18 
1 
 

 
 
 

1,120,506 
645,000 
30,000 

 

 
 
 

20 
90 
5 
 

 
 
 

5,602,530  
3,225,000 
150,000  

รวม 23 1,795,506 23 1,795,506 23 1,795,506 23 1,795,506 23 1,795,506 115 8,977,530 

 

แบบ ผ. 07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ      
-แผนงานการศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 
 
 

2 
 

 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
10 

 
250,000 

รวม 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

รวมทั้งสิ้น 106 105,320,140 99 91,696,140 91 18,645,140 88 17,391,140 219 50,275,140 595 259,375,700 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
  

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหลงั
โรงเรียนโพนทรายไปบ้านดอน 

1.เพือ่ความ
สะดวกในการ
สัญจร 
2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง 3.5 ม. ยาว 
1,000 ม.หนา 0.15
ม.ปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 320ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้างละ
0.50ม. 

2,800,000 
งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหนิ
คลุกสายเลยีบคลองบ้านโนนแดด - 
บ้านนายชอบ จันทร์ตะค ุ

1.เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 
2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

หนา 0.15ม.ปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
132 ตร.ม.ไหล่หินคลุก
ข้างละ0.50ม. 

- 540,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหนิ
คลุกเส้นเลยีบคลองในหมู่บ้าน
ตั้งแต่บ้านนายนิ่ม - วัดโพนทราย 

1.เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 
2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง 3 ม. ยาว 
1,500 ม.หนา 0.15
ม.ปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 324 ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้างละ
0.50ม. 

- - 900,00
0 

(งบ อบต.) 

- - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมหินคลุกสายออกไป
ทุ่งนา - บ้านดอนตาร ู

1.เพื่อแสงสว่างและ
ลดปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กว้าง 3 ม. ยาว 
2,300 ม.หนา 
0.15ม.ปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 324 ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้าง
ละ0.50ม. 

- - - 1,380,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.1 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค– 
บริโภคและเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
น้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้าน ส.
อบต. ชนิตา - บ้านผู้ช่วย
ล ายวง 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 0.70 ม. 
ยาว 1.3 ม.หนา 
0.15ม.ปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 324 ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้าง
ละ0.50ม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านเส้นบ้าน 
นายสมพิศ - บ้านนาย
หลง 

1.เพื่อแสงสว่างและ
ลดปัญหาอาชญากรรม
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 80,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๘ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเส้น
หนองกระทุ่ม 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
หน้าศาลาประชาคม ม.1 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
การใหบ้ริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

อบต.มีศักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นบ้านนางสมหมาย 
ถึงฝั่งคลองหลังบ้าน ม.1 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง (ตาม
แบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคมสะ 
ดวกรวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ โครงการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบประปา
บาดาลหมู่บ้าน ม.1 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค–บริโภค 
และเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.1 

1.เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพื่อเพ่ิม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
สาธารณะเพิม่ขึ้น
ให้บริการ 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง
โตงเตง - วัดโพนทราย 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๔ โครงการขุดลอกคลอง
โนนหินโคลน - ต.ดอน 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร ม.1 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างเหมือง
ไสไ้ก่หนองกระทุ่ม -บ้าน
โนนแดด 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ม.1 จ านวน 3 ตัว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต1ุ.
เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.1 
 

1.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนาง
ส าล ี- บ้านนายโกสัย 

1.เพื่อจัดวางระบบราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.7 ยาว 
350 ม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม และน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายฝังคลองจากบ้านนาย
นิ่ม - วัดโพนทราย 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 

๒๑ ก่อสร้างเหมืองไสไ้ก่
คอนกรีตนาสี่แถว - โนนดู่ 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมหินคลุกเส้นออกไป
ทุ่งนา -  ต.ดอน 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเรียบ
ฝั่งเหมืองคลองยาวจาก
สระแม่สรุินทร์ถึงสามแยก
เข้าหมู่บ้าน (ม.2) 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร
บริเวณวดัขุนละคร ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนาย
สุขุมถึงบ้านนางล าเอียง 
(ม.2) 

1.เพื่อจัดวางระบบ
ระบายน้ าในหมู่บ้านราง
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม และน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.2 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 2 เส้น 
1. จากบ้านน.ส.
ธิฬาภรณ์ถึง
ทางออกหมู่บ้าน
ไปบ้านโคกขุน
ละคร2.จาก
บ้านขุนละคร - 
บ้านโนนตาก
แดด 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๗ โครงการถนนหินคลุก
เรียบฝั่งเหมืองคลองยาว
จากทางสี่แยกเข้าฝั่ง
เหมืองคลองยาวถนน 2 
ฝั่งทั้ง 2 เส้น (ม.2) 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 10 ม. 
ยาว  1,520 ม. 

- - - - 2,280,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๘ โครงการถนนหินคลุก
เรียบฝั่งเหมือง จากศาล
ตาปู่ถึงทางแยกไปป่าช้า  
ม.2 

1.เพื่อจัดวางระบบราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 324,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านเปลี่ยน
เครื่องกรองน้ า ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค– บริโภค 
และเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๐ โครงการขุดลอกเหมือง
ต่อจากเหมืองเดิมทางทิศ
เหนือ ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดสาธารณะทิศเหนือ 
ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค– บริโภค 
และเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๒ โครงการขยายขนาดฝาย
เดิม ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค– บริโภค 
และเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการท าถนนดินจากท่ี
พักสายตรวจม.2 ไปบ้าน
โกรกละลาย ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ม.2 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค–
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมสนามเด็กเล่น
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณ    
วัดขุนละคร ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๓๗ โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๘ โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
กลางบ้านจ๋าจอย (ม.3) 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 3 ม. ยาว  
50 ม. 

120,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๐ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.3 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 15 ต้น 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- 600,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔๑ โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าประปาในหมู่บา้น
หนองประดู่ ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค–
บริโภค และเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๒ โครงการจดัซื้อเครื่องสูบ
น้ า ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายป่าช้า ม.3 
ตลอดเส้น 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

ยาว  500 ม. - - - 2,400,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๔ โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
จากบ้านทุ่งลุงเสริฐ ม.4 
ถึงนาจ๋าควร ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

ยาว 1,500 ม. 
กว้าง 1.5 ม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค–บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.3 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ไปบ้านทุ่งลุงเสริฐ 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

ยาว 3000 ม. 
กว้าง 4 ม. 
 

- - 
 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔๘ โครงการปรับเกรดถนน
รอบสระน้ าบ้านหนอง
ประดู่ ม.3  (พร้อมเท
คอนกรีต) 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

ยาว 800 ม. 
กว้าง 4 ม. 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีสะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้นการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๙ โครงการสูบน้ าจากแหล่ง
น้ าธรรมชาตเิข้าสระบ้าน
หนองประดู่ ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๐ โครงการวางท่อระบายน้ า 
ม.3 

1.เพื่อจัดวางระบบราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง (ยาว 
200 ม.) 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม และน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเพียงพอ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกไปหนองพวง 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ยาว 100 ม.) 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๒ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนนเส้น
ใหม่สายหนองตะครองไป
หนองพวง 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๔ โครงการสร้างประปาผิว
ดิน ม.4 พร้อมอุปกรณ ์

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของทอ้งถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค–บริ โภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดสามแยกมะค่า สาย 
ม. 4 - ม. 6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

 - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ โภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๖ โครงการก่อสร้างลานออก
ก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ 
บ้านมะค่า ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  200,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน  1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

๕๗ โครงการวางท่อประปา
ผ่านวัดมะค่า ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

 

- ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค–บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านทุ่ง 
สาย  ม. 4 - ม.1 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง  3 ม.  
ยาว 1,300 ม. 

- - 
 

- - 3,120,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๙ โครงการก่อสร้างท านบ
ตรงนานายเริ่ม 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายประเสริฐ 
สาย ม.4 - ม.3 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง  3 ม. 
ยาว  450 ม. 

- - - - 1,080,00
0 

(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ม.4 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 120,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 

๖๒ โครงการก่อสร้างท่อน้ าท้ิง
จากบ้านนางจันทร์ถึงสี่
แยก ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖๓ โครงการเจาะน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖๔ โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.4 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

5 จุด จ านวน 
20 ต้น 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 800,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๖๖ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลยีบคลองจาก
ถนนลาดยาง ถึงฝาย
มะค่า ม.4 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  4 ม. ยาว  
600 ม. 

- - - - 360,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖๗ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านทุ่ง ม.4 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  3 ม. ยาว  
1,300 ม. 

- - - - 585,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลยีบเหมืองดาด 
จากฝายมะค่า ถึง ม.1 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  3 ม. ยาว  
540 ม. 

- - - - 243,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๙ โครงการติดตั้งกระจกตาม
ทางแยก บ้านมะค่า ม.4 
จ านวน 2 จุด 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

อบต.มีศักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗๐ โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดสายคลอง จาก ม.6 
ถึง ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

    200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลองจาก
ถนนลาด ยางถึงฝาย
มะค่า ม.4 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  4 ม. ยาว  
600 ม. 

- - - - 1,920,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง คสล. 
สายเลียบเหมืองดาดจาก
ฝายมะค่าถึง ม.1 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  3 ม. ยาว  
540 ม. 

- - - - 1,296,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดสายนานายประเสริฐ
จาก ม.4 - ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง 320 ม. 
ยาว 60 ม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  
 

95 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗4 โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดสายบ้านดอนตาลู ่
จาก ม.4 - ม.1 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 3 ม. ยาว 
900 ม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหนองตะแบกม.5
ใหม่ท้ังหมด 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายใยไปหนองโสมง 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง 3 ม.ยาว 
44 ม. หนา 
0.10 ม. 
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗๗ โครงการสอบกันหลักเขต
ทางสาธารทุกเส้นทางของ
หนองตะแบก ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หนองตะแบกไปหนองนก
ฟ้า 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

 

- ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗๙ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กรอบสระน้ า
หนองตะแบก ม.5 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกอัดแน่นจากหนอง
โจดไปหนองแหว้ถึงซ า 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘๑ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย  
ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกอัดแน่นจากหนองเต็ง
ไปหนองปล้อง 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ม.5 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ม.5 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 

๘๕ โครงการสร้างหอกระจาย
ข่าว ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

 - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘๖ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค–  
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘๗ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพื่อเพ่ิม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

64,000 
(งบ อบต.) 

- - - - จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘๘ โครงการปรับปรุงร้านค้า
ประชารัฐ ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพื่อเพ่ิม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘๙ โครงการตดิตั้งหอ
กระจายข่าวใหม่ บ้าน
ส าโรง ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  200,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๙๐ โครงการถมทีส่าธารณะ
สวนร่าง บ้านส าโรง 
ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- -  200,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ม.6 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - -  468,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 

๙๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.6 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๙๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของทอ้งถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙๔ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ม.6 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร2.เพื่อลด
อุบัติเหต ุ

1 แหง่ 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - -  200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วใน 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าทิ้ง 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๙๖ โครงการขยายคลองส่งน้ า
วังตอ - ข้างพลู 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาภายในหมู่บ้าน บ้าน
ส าโรง ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่ อ เพิ่ มมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ า น ว น  1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๙๘ โครงการสร้างท่อส่ง
น้ าประปาภาย ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๙๙ โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าคา้งพล ู

1.เพือ่เพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000(ง
บ อบต.) 

 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการติดตั้งระบบหอ
กระจายข่าว อสม. ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.6 - คลองวังตอ 
ม.8 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นบ้านส าโรง ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มมขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเบิร์ต 2 จุด ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใ ช้ ส าหรั บอุ ป โภค  – 
บริ โภค  และ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม อ ย่ า ง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
ประชาชนที่
มีน้ าอุปโภค– 
บริ โภคเพิ่ ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 

บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านนายคล้อย มาส าโรง 
ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการซ่อมแซมประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.6 

1.เพื่ อ เพิ่ มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่ อให้
ป ร ะ ช า ช น มี น้ า ใ ช้
ส า ห รั บ อุ ป โ ภ ค  – 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม อ ย่ า ง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 

บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการเครื่องกรองน้ า
ดื่ ม ป ร ะ ป า เ ก่ า ก ล า ง
หมู่บ้าน ม.7 

1.เพื่ อ เพิ่ มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่ อให้
ป ร ะ ช า ช น มี น้ า ใ ช้
ส า ห รั บ อุ ป โ ภ ค  – 
บริ โภค  และ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม อ ย่ า ง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 

บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
ม.7 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง (ตาม
แบบอบต.
ก าหนด) 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
ประชาชนที่
มี ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างระบาย
น้ าแบบมีฝาปดิบรเิวณ
บ้าน ส.อบต.มาโนช - 
บ้านนางแสง โฉมกระโทก 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

 

- - ร้อยละหรือ
จ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
ประชาชนที่
มีน้ าอุปโภค– 
บริ โภคเพิ่ ม
มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 

บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาและศูนย์ออกก าลัง
กายหมู่บ้านบริเวณปา่ช้า
บ้านโคกขุนละคร ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑0 โครงการก่อสร้างลานตาก
อเนกประสงค์บริเวณป่า
ช้าบ้านโคกขุนละคร ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 90 
ตรม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนนดิน
หินคลุกสายที่พักสาย
ตรวจไปหนองยายแก้ว 
 ม.7 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.

ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดิน ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนนดิน
หินคลุกสายบ้านนาย
เฉลิมไปหนองไซ ม.7 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อใต้ถนน เส้นเสา
โทรศัพท์ไปเชื่อมต่อ ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากหนอง
ขามไปโกรกหว้า 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการตรวจสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์(ป่า
ช้า) บ้านโคกขุนละคร ม.
7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพื่อเพ่ิม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างแนวรั้ว
เขตสาธารณะประโยชน์
(ป่าช้า) ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพื่อเพ่ิม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

120 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.7 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระหนองขาม 

1.เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตในหมู่บ้านสาย
ทางเข้าบ้านนางแต๋ว ม.8 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 3 ม. ยาว 
170 ม.พร้อม
หินคลุกไหล่ทาง 

408,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.8 

1.เพื่อจัดวางระบบราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 80 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม และน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124 โครงการซ่อมแซมหูช้างวัง
ตอ ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง (ตาม
แบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

125 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.8 

1.เพือ่แสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม2.
เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - 200,000(
งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเลียบคลองวังตอ 
ม.8 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

127 โครงการซ่อมแซมถนน
จากบ้านตูมไปวังตอ ม.8 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้างฝาย
เปิด-ปิดฝายวังตอ ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดินถนนสายบ้านตูม ม.
8 ไปบ้านส าโรง ม.6 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการวางท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

131 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด)  

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบสระประปา 
ม.8 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑3๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจาก ม.9 – ถนน
รพช. 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 6 ม.  
ยาว 2200 ม. 
หนา 15 ม. 

10,560,0
00 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในบ้านโกรกละลาย 
ม.9 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑3๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แหง่  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑3๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตหน้าบ้านนางติม๋ 
จอมครบุรี ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3๙ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.9 - อ.ครบุร ี

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑4๐ โครงการขยายเขต
น้ าประปา ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4๑ โครงการวางท่อเข้าสระ
น้ าสาธารณะประโยชน์  
ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑4๒ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
ไปครบรุีต่อจากถนนเดิม
ผ่านหน้าบ้านนางลุมพอง 
ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด)  

- - - - 180,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4๓ โครงการก่อสร้างถนนดิน
ไปนาหนองขาม ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด)  

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑4๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ตั้งแต่ ม.9 - 
ม.3 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑4๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ม.9 - บ้านหนองใหญ ่

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง
ไฟฟ้า

อ าเภอปัก
ธงชัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4๖ โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเบริต์ ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑4๗ โครงการวางท่อระบายน้ า
ในหมู่บ้านหน้าบ้านนาง
บังอร ถึงสระสาธารณะ  
ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4๘ โครงการก่อสร้างถนนดิน
ในหมู่บ้าน ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบอบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑4๙ โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า28 
ตรม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑5๐ โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร
(เพิ่มเติมจากเดมิ) ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า28 
ตรม. 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตข้างบ้าน น.ส.
รอง ถึง บ้านนางบัว คง
มณี ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 30 ม. 
 หนา 0.15 ม. 

- - - - 108,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑5๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อ
การเกษตร ม.9 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายไปคลองตะวัง 
ม.10 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 6 ม. ยาว 
900 ม. 

4,320,00
0 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑5๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
ม.10 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนางส ารวม 
ม.10 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 200,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑5๖ โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิดฝายคลองอีตือ  
ม.10 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - 200,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5๗ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองกลางบึง ม.10 
จ านวน 1 ตวั 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑5๘ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามเหมือง ม.10 จ านวน 
2 ตัว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5๙ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเลียบคลอง ม. 1 ถึง
บ้านไม้เสี่ยว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑6๐ โครงการก่อสร้างราว
สะพาน ม.10 จ านวน 2 
จุด 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพือ่ลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑6๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.10 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๑6๒ โครงการก่อสร้างถนนสาย
เลียบคลองล าเชียงสา 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑6๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย ม. 10 
- ต.ดอน 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑6๔ โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเบิร์ต พร้อมประตูปิด
เปิด ม.10 จ านวน 3 ตัว 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑6๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภาย ม.10 

1.เพื่อจัดวางระบบราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2.ป้องกันน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
เส้น 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม และน้ าเอ่อขัง
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าขนาดเล็ก ม.10 
จ านวน 1 จุด 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างรั้วกั้น
ถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้านบ้านโพนทรายใต้ 
ม.10 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ2.เพือ่เพิ่ม
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑68 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองบ้านยางไป ต.
เกษมทรัพย ์

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด)  

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑69 โครงการจดัซื้อเครื่อง
กรองน้ าประปา ม.10 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

170 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม 
ม.10 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการ 
2.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1
โครงการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมศีักยภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑71 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
การเกษตร ม.10 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑72 โครงการปรับปรุงภายใน
บริเวณโรงเรียนวัดโพน
ทราย ม.1 ด้วยหินคลุก 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

173 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์โรงเรียนวัด
โพนทราย ม.1 

1.เพื่อแสงสว่างและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
2.เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 
 (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

  200,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีไฟฟ้า 

โรงเรียนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

174 โครงการขุดลอกคลอง
โตงเตง - วัดโพนทราย 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค–
บริโภคและเกษตร 
กรรมอย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ าอุป 
โภค–บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

175 โครงการขุดสระน้ าในท่ี
สาธารณะ ม.3 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค–
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค–บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้างท าสระ
ด้านตะวันออก ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

ยาว 620 
เมตร. สูง 90 
เซนติเมตร 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

177 โครงการขุดสระหนอง
สรวง ม.4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – บริโภ 
และเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แหง่ 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

178 โครงการขุดลอกคลอง
จากแยกดอนตารูถึง ม. 2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

179 โครงการขุดลอกคลองน้ า
จากหนองโสมงถึงสระน้ า
หนองตะแบก ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

180 โครงการขุดลอกสระน้ า
หนองตะโก ม.5 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้ า จ านวน 2 จุด (คลอง
วังตอ -สะแกราช) 
 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

182 โครงการขุดสระน้ า
สาธารณะป่าช้าบ้าน
ส าโรง ม.6 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริ 
โภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

183 โครงการขุดลอกคลอง
หลังหมู่บ้านจากบา้นนาย
บวร ม.7 ไปศาลตาปู ่ม.2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น2.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000(งบ 
อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

185 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะประโยชน์ ม.8 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

186 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านยาง - คลองอตีือ - 
ท่ามะเฟือง 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - - - 200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีน้ า
อุปโภค– 
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการเกษตร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
          แผนงานการเกษตร    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ของประเทศ 
2.เพ่ือคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเข้าเป็น
สมาชิกและ
ด าเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
จ านวน 3 
ฐานทรัพยากร 
ได้แก่ 
1)ทรัพยากร
กายภาพ 
2)ทรัพยากร
ชีวภาพ 
3)ทรัพยากร
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

อบต.จัดท า
โครงการ 
1โครงการ 

1.อบต.ได้เข้า
ร่วมสนอง
พระราชด าริการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร2.
อบต.ได้รับ
คุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
          แผนงานการเกษตร    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลส าโรง 

1.เพ่ือส่งเสริม
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม 

จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
ดังนี้ 
1.จัดให้มี
อาคารท าการ 
2.คณะกรรม 
กาด าเนินงาน 
3.กิจกรรม
ทางการ 
เกษตร 

 10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
แนวคิดการท า
มาหากินท่ีมั่นคง
มีเงินเก็บเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสงู 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมสู่อาหาร
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
(Food  Valley) 

1.เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่
ประชาชน 
2.เพ่ือสร้างอาชีพที่
มั่นคงแก่ประชาชน 

พัฒนา
เกษตรกรรมสู่
อาหารเพื่อสุข
ภาวะชุมชน 
(Food 
Valley) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
รายได้ใน
ภาค
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
ด้านการเกษตร 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม 

1.ทุกส่วน
ราชการ 
2.เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับการ 
อนุรักษ์
ศิลปะ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การอนุรักษ์ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจดังานฉลองชัย
ชนะท้าวสุรนาร ี

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ได้
ระลึกถึงคณุงามความ
ดีของท้าวสุรนารีทีไ่ด้
สร้างคณุประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิ

1.ทุกส่วน
ราชการ 
2.เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับการ
ระลึกถึงคณุ
งามความดี
ของท้าวสุร
นารี จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้ระลึก
ถึงคุณงามความดี
ของท้าวสุรนารีที่
ท าคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาต ิ

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการจดังานเทศกาล
ไหมไทย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญั และเกิด
การสืบทอดภูมิปัญญา
ของผ้าไหมไทยท่ี
โคราช 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับการ
จัดงาน
เทศกาลไหม
ไทยท่ีโคราช
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัและ
เกิดการสืบทอดภมูิ
ปัญญาของผ้าไหม
ไทยท่ีโคราช 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

155,000 
(งบ อบต.) 

155,000 
(งบ อบต.) 

155,000 
(งบ อบต.) 

155,000 
(งบ อบต.) 

155,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับงาน
ประเพณี
ลอยกระทง
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมวิถี
พุทธศาสนิกชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนน า
หลักธรรมทางศาสนา 
มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิถี
พุทธศาสนิก
ชน จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนน า
หลักธรรมทาง
ศาสนาปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัและ
ร่วมกันสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
เกี่ยวกับการ
สืบสานภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
ร่วมกันสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการอนุรักษ ์  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
เห็นถึงความส าคญั
และอนุรักษ์การแห่
เทียนพรรษาท่ีมมีาแต่
โบราณให้คงอยู่ต่อไป 

1. ทุกส่วน
ราชการ2. เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

โครงการที่
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศา
สนธรรมการ
แห่เทียนเข้า 
พรรษาจ า 
นวน1ครั้ง/ปี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เห็นถึง
ความส าคญัและ
อนุรักษ์การแห่
เทียนพรรษาท่ีมมีา
แต่โบราณให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนประชาชนเห็น
ความส าคญัและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ที่มมีาแต่
โบราณให้คงอยู่ต่อไป 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

โครงการที่
เกี่ยวกับ
ประเพณี
สงกรานต์
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคญัและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ที่มมีาแต่
โบราณให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๙ เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลส าโรง 

เพื่อการจัดกิจกรรมใน
งานบวงสรวงท้าวสุร
นารี (องค์จ าลอง) โดย
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบล
ส าโรง 

1. ทุกส่วน
ราชการ 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

36,000 
(อบต. 
ส าโรง) 
 (เงิน

อุดหนุน) 

36,000 
(อบต.
ส าโรง) 
 (เงิน

อุดหนุน) 

36,000 
(อบต.
ส าโรง) 
 (เงิน

อุดหนุน) 

36,000 
(อบต. 
ส าโรง)  
(เงิน

อุดหนุน) 

36,000 
(อบต. ส าโรง) 
(เงินอุดหนุน) 

ร้อยละของ
เงินอุดหนุน
ที่ใช้จัด
กิจกรรมงาน
บวงสรวง
ท้าวสุรนารี 
โดยกลุม่สตรี
แม่บ้าน
ต าบลส าโรง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ะลึก
ถึงคุณงามความดี
ของท้าวสุรนาร ี

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการท้องถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สเีขียว 

1.เพื่อดูแลแก้ไข
ปัญหามลภาวะใน
ท้องถิ่น 
2.เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

สนับสนุนกล้าไม้
แก่ชุมชน 
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ปลูกต้นไม้หรือ
ฝึกอบรมตาม
โครงการท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดการขยะมลูฝอย
ณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะมลูฝอย“จังหวัด
สะอาด” 

1.เพื่อดูแลแกปั้ญหา 
มลภาวะในท้องถิ่น 
2.เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
3.เพื่อสุขภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ในพื้นที่ต าบล
ส าโรง 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษทีม่ีผล
ต่อสุขภาพ สวสัดิ
ภาพและคณุภาพ
ของประชาชน 

สนง.ปลัด 

3 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในต าบลส าโรง 

1.เพื่อดูแลแกปั้ญหา 
มลภาวะในท้องถิ่น 
2.เพื่อสุขภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

จัดซื้อถังขยะ
ให้กับหมู่บ้านทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษต่อสุข 
ภาพและคณุภาพ
ของประชาชน 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการบริหารจัดการ
ขยะของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลส าโรง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้และ
ความสามารถคดัแยก
ขยะ และสามารถน า
ของเหลือใช้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได ้

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

โครงการลด
คัดแยกขยะ
ต้นทาง 
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
และความสามารถ
คัดแยกขยะ และ
สามารถน าของ
เหลือใช้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได ้

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
           แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สมทบกองทุน สปสช. 
อบต.ส ำโรง 

สมทบกองทุน สปสช. 
อบต.ส ำโรง 

ทีท ำกำร อบต.
ส ำโรง 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

ประชำชนไดร้ับ
กำรดูแลด้ำน
สุขภำพอนำมัย 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ กำรควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ และอบรมให้
ควำมรู ้รวมถึงกำร
ประชำสมัพันธ์(โครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ) 

1.เพื่อดูแลสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน
2.เพื่อให้ทุกส่วนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
3.กำรเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
โรคตดิต่อ 

กำรเฝำ้ระวังโรค
พิษสุนัขบ้ำใน
พื้นที่จ ำนวน10
หมู่บ้ำนและ 
ประชำสมัพันธ์ 
อบรมให้ควำมรู ้
ครู เด็กและ
เยำวชนผู้บริหำร 
ผู้น ำชุมชนใน
ต ำบลส ำโรง 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

ประชำชนไดร้ับ
กำรดูแลด้ำน
สุขภำพอนำมัย 

สนง.ปลัด 

๓ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
กำรควบคุมกำรป้องกัน
โรคตดิต่อและ
ประชำสมัพันธ์กำร
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ต ำบลส ำโรง 

1.เพื่อดูแลสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน 
2.เพื่อให้ทุกส่วนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
3.กำรเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
โรคตดิต่อ 

กำรเฝำ้ระวังโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่จ ำนวน10
หมู่บ้ำนและ
ประชำสมัพันธ์ 
อบรมให้ควำมรู ้
ครู เด็กและ
เยำวชนผู้บริหำร 
ผู้น ำชุมชนในต.
ส ำโรง 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

ประชำชนไดร้ับ
กำรดูแลด้ำน
สุขภำพอนำมัย 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ อุดหนุนโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ 
20,000 บำท 

1.เพื่อดูแลสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน 
2.เพื่อให้ทุกส่วนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน ร่วมกับ
ประชำชนใน
พื้นที ่

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

หมู่บ้ำน
จัดท ำ
โครงกำร
ตำมแนว
พระรำชด ำริ
ด้ำน
สำธำรณสุข
อย่ำงน้อย 3 
โครงกำร 

ประชำชนไดร้ับ
บริกำรดำ้น
กำรแพทย์และกำร
สำธำรณสุขได้
ทั่วถึงและสะดวก
มำกขึ้น 

สนง.ปลัด 

๕ โครงกำรเฝ้ำระวัง
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

เพื่ออบรมให้ควำมรู้แก่
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง
โรคตดิต่อ 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส ำโรง 
2. ศพด.รร.วัด
โพนทรำย 

10,000 
(สปสช.) 

10,000 
(สปสช.) 

10,000 
(สปสช.) 

10,000 
(สปสช.) 

10,000 
(สปสช.) 

โครงกำรเฝ้ำ
ระวังโรคติด 
ต่อในศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน
1ครั้ง/ปี 

ผู้ปกครองและเด็ก
เล็กมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเฝ้ำ
ระวังโรคติดต่อ 

กอง
กำรศึกษำ 

๖ โครงกำรทันตสุขภำพของ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อเสรมิสร้ำง
สุขลักษณะที่ดีในกำร
ดูแลรักษำฟันของเด็ก
และผูป้กครอง 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส ำโรง 

2.ศพด.รร.วัด
โพนทรำย 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

โครงกำร
ทันตสุขภำพ
เด็กเล็กจ ำ 
นวนไม่น้อย
กว่ำ1ครั้ง/ปี 

เด็กเล็กไดร้ับกำร
ดูแลสุขภำพฟันให้
มีสุขลักษณะที่ด ี

กอง
กำรศึกษำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ด้านการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาทาง
การศึกษาของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. 2 แห่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาส าหรับกอง
การศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. 2 แห่ง 
 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 
3.กองการศึกษา 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
การเบิก
จ่ายเงินงบ 
ประมาณที่
ใช้ในการ
พัฒนาทาง
การศึกษา
ของครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีสะอาด
และปลอดภัยถูก
สุขอนามัย2. เพื่อให้
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์และเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ร่างกายทุกวัน 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2. ศพด.รร.วัด
โพ นทราย 
3. รร.วัดใหม่
ส าโรง 
4. รร.วัดโพน
ทราย 
5. รร.บ้าน
หนองประดู ่

490,834 
(งบ อบต.) 

490,834 
(งบ อบต.) 

490,834 
(งบ อบต.) 

490,834 
(งบ อบต.) 

490,834 
(งบ อบต.) 

1. จ านวน
เด็กเล็กใน 
ศพด.ที่ไดร้ับ
อาหารเสริม
(นม) 2. 
จ านวนเด็ก
อนุบาล – ป.
6 ที่ไดร้ับ
อาหารเสริม
(นม) 

เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ที่
สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร 
ที่สะอาดและปลอดภัย 
2. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์และเพียงพอ
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานทาง
โภชนาการ การเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์
4. เพื่อให้นักเรียนท่ี
ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง2. 
ศพด.รร.วดัโพน
ทราย 3. รร.วัด
ใหม่ส าโรง4. รร.
วัดโพนทราย5. 
รร.บ้านหนอง
ประดู ่

872,000 
(งบ อบต.) 

872,000 
(งบ อบต.) 

872,000 
(งบ อบต.) 

872,000 
(งบ อบต.) 

872,000 
(งบ อบต.) 

1. จ านวน
เด็กเล็กใน 
ศพด.ที่ไดร้ับ
อาหาร
กลางวัน 2. 
จ านวนเด็ก
อนุบาล–ป.6 
ที่ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่
สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย 

1. เพื่อพัฒนาเด็กครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคดิ แก้ปัญหา
และกลา้แสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกฎ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะรู้
อภัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2. ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ปฐมวัย 
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

1. เด็กไดร้ับการ
พัฒนาครบทั้ง 4 
ด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาอย่าง
สมวัย2. เด็กได้
พัฒนาทักษะด้าน
การคิดแก้ปญัหา
และกลา้แสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
3.เด็กรู้จักกฎ
กติการู้แพ ้รู้ชนะรู้
อภัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรูส้ิ่งต่างๆ นอก
สถานท่ี 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 

2. ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็กได้เรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนา 
การด้านรา่งกายสังคม 
อารมณจ์ิตใจและ
สติปัญญา 
2. เพื่อให้เด็กได้รบั
ประสบการณ์เรยีนรู้
ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาระดับปฐมวัย 
3. เพื่อให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อ
สังคม มีความกล้า
แสดงออกทั้งเรื่อง
วิชาการและความ 
สามารถพิเศษ 
 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2. ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

1. เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย สังคม 
อารมณจ์ิตใจ และ
สติปัญญา2.เด็ก
ได้รับประสบการณ์
เรียนรูต้าม
มาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
3. เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อ
สังคมมีความกล้า
แสดงออก ทั้งเรื่อง
วิชาการและความ 
สามารถพิเศษ 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2. ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. ส าโรง) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุน
ที่ใช้ในการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษา 
และเครื่อง
เล่นพัฒนา 
การเด็ก 

การเรยีนการสอน
โดยการจัด
ประสบการณ์ชีวิต
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
และแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

1. ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 

2. ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. 
ส าโรง) 

385,000 
(อบต. ส าโรง) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุน
ที่ใช้ในการ
สนับสนุนค่า 
ใช้จ่ายใน
การจัดการ 
ศึกษา 

การเรยีนการสอน
มีประสิทธิภาพ
และแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ โครงการพ่อแมม่ืออาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการอบรม
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัยให้
ผู้ปกครอง 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการเลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติในโอกาสต่างๆ 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนร่วม
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรต ิ

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการจดักิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

1. เพื่ออุดหนุน
โรงเรียนในท้องถิ่น 
2. เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนา
เด็ก และเยาวชน 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

45,000 
(งบ อบต.) 

45,000 
(งบ อบต.) 

45,000 
(งบ อบต.) 

45,000 
(งบ อบต.) 

45,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็กและเยาวชน 
ได้รับการพัฒนา 
การเรยีนการสอน
ในการจัดการ 
ศึกษาภาคบังคับ 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ด้านสวัสดิการสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
          แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ตดิ
เชื้อเอดส ์

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

30,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์
ที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

สนง.ปลัด 

๒ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

ผู้สูงอายุ
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

๔,๗๗๒,๘๐๐ 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๔,๗๗๒,๘๐๐ 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๔,๗๗๒,๘๐๐ 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๔,๗๗๒,๘๐๐ 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๔,๗๗๒,๘๐๐ 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ผู้สูงอายุท่ี
ยื่นค าขอรับ
เบี้ยยังชีพ
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

สร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

สนง.ปลัด 

๓ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ 

๘๖๔,๐๐๐
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๘๖๔,๐๐๐
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๘๖๔,๐๐๐
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๘๖๔,๐๐๐
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

๘๖๔,๐๐๐
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

คนพิการ
หรือทุพพล
ภาพที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการ 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมและ
อบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายคุนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

ผู้สูงอาย ุคน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล
ส าโรง 

20,000 
(งบ อบต.) 

2,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๕ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดให้แกเ่ด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไม่มีปญัหาการ
ติดยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการส่งเสริมการ
เจริญพันธ์ุเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหาเอดส์
และการตั้งครรภ์ในกลุม่
วัยรุ่นในพ้ืนท่ีต าบลส าโรง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งต่อสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลส าโรง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 
 

เด็กและ
เยาวชน 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๘ โครงการผู้สูงอายผุู้
ทรงคุณค่าต่อชุมชน 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

ผู้สูงอายุ ใน
ต าบลส าโรง 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๙ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

เด็กและ
เยาวชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที ่8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
          แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สงูอายุต าบลส าโรง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

หมู่ที่ 1 - 10 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๑ โครงการจ้างเด็กนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรยีน 

จ้างเด็กนักเรยีน/
นักศึกษาท างานช่วง
ปิดภาคเรียน 

จ้างเด็ก
นักเรียน/
นักศึกษา
ท างานช่วงปิด
ภาคเรยีนที่มี
อยู่ในเขต
ต าบลส าโรง 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

อบต.และ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่นจัด
การศึกษา
ให้แก่เยาวชน
ได้ครบถ้วน
และสมบูรณ ์

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ด้านความมั่นคงในชีวิต

และทรัพย์สนิ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายกจิกรรม
ของศูนย์อ านวยการ อปพร. 
อบต.ส าโรง 

1.เพื่อให้เป็น
หน่วยงานช่วยเหลือ
และรักษาพยาบาล
ประชาชนระดบัต าบล 
2.เพื่อลดอัตราการ
สูญเสียชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
เพื่อเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติ
หน้าท่ีในด้าน
ต่างๆ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการด าเนินการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

เพื่อสนับสนุน
การท างาน
ของ จนท. 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนประจ าปีใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลปัญหาสังคม 

จ านวน 
10 หมู่บ้าน 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2.เพื่อช่วยเหลือ
และดูแลปัญหา
สังคม 

ส่งเสริมด้าน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการเฝ้าระวังและการ
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาเหตรุ้าย
ต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

1.ศพด.รร.วัด
ใหม่ส าโรง 
2.ศพด.รร.วัด
โพนทราย 

4,000(งบ 
อบต.) 

4,000(งบ 
อบต.) 

4,000(งบ 
อบต.) 

4,000(งบ 
อบต.) 

4,000(งบ 
อบต.) 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อบต.ส าโรง 

1.เพื่อให้เป็น
หน่วยงานช่วยเหลือ
และรักษาพยาบาล
ประชาชนระดบั
ต าบล 
2.เพื่อลดอัตราการ
สูญเสียชีวิตของ
ประชาชน 

1.จัดตั้ง
อาสาสมัครทีมกู้
ชีพต าบล 
2.ให้มีการ
ฝึกอบรมให้
ความรู ้

300,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

280,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 

 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด “ส าโรงคัพ” ประจ าป ี

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาของ
เยาวชน 
2.เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
ตามความ
ต้องการของ
หมู่บ้านจ านวน 
10 หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
ให้ความสนใจใน
การออกก าลังกาย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาของ
เยาวชน 
2.เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
ตามความ
ต้องการของ
หมู่บ้านจ านวน 
10 หมู่บ้าน 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
ให้ความสนใจใน
การออกก าลังกาย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ 
          แผนงานสาธรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาของ
เยาวชน 
2.เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สนับสนุนเครื่อง
ออกก าลังกาย
ตามความ
ต้องการของ
หมู่บ้าน 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
ให้ความสนใจใน
การออกก าลังกาย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 11 ด้านการบริหารราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลำกรท้องถิ่นเพื่อ
กำรปฏิบัติงำนอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

ข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำน
จ้ำง  อบต. 

133,455 
(งบ อบต.) 

133,455 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

160,000 
(งบ อบต.) 

170,000 
(งบ อบต.) 

เบิกเงินเป็นไป
ตำมระเบียบ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องได้
อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้ำรำชกำรฯ 
พนักงำนจ้ำงมี
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวัสดิกำรที่ด ี

สนง.ปลัด
คลัง ช่ำง  
ศึกษำ 

๒ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลำกรท้องถิ่นเพื่อ
กำรปฏิบัติงำนอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

พนักงำนจ้ำง  
อบต. 

95,000 
(งบ อบต.) 

95,000 
(งบ อบต.) 

95,000 
(งบ อบต.) 

95,000 
(งบ อบต.) 

95,000 
(งบ อบต.) 

เบิกเงินเป็นไป
ตำมระเบียบ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องได้
อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน 

พนักงำนจ้ำงมี
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวัสดิกำรที่ด ี

สนง.ปลัด
คลัง ช่ำง  
ศึกษำ 

๓ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลำกรท้องถิ่นเพื่อ
กำรปฏิบัติงำนอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

พนักงำนจ้ำง  
อบต. 

3,500 
(งบ อบต.) 

3,500 
(งบ อบต.) 

3,660 
(งบ อบต.) 

4,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

เบิกเงินเป็นไป
ตำมระเบียบ
กฎหมำยที่
เกีย่วข้องได้
อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน 

พนักงำนจ้ำงมี
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวัสดิกำรที่ด ี

สนง.ปลัด
คลัง ช่ำง  
ศึกษำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ เงินส ำรองจ่ำย เพื่อจ่ำยในโครงกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือในกรณีจ ำเป็น
ฉุกเฉินไมส่ำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
ได ้

ประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที ่

888,551 
(งบ อบต.) 

888,551 
(งบ อบต.) 

888,551 
(งบ อบต.) 

888,551 
(งบ อบต.) 

888,551 
(งบ อบต.) 

เบิกเงินเป็นไป
ตำมระเบียบ
กฎหมำยที่
เกีย่วข้องได้
อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชำชนไดร้ับ
กำรช่วยเหลือและ
บรรเทำทุกข์จำก 
อบต.ได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและ
ทันท่วงที 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน
ที่จ่ำยให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภำยนอก 

ค่ำออกแบบ ค่ำ
ควบคุมงำนท่ีจ่ำย
ให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งก่อสร้ำงเพื่อ
ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที ่

จ่ำยให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งก่อสร้ำงมี
คุณภำพกำร
ให้บริกำร 
เพิ่มขึ้น 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ที่สูงข้ึน 

กำรบริหำรงำนของ 
อบต. มี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดู
งำนผู้บริหำร ส.อบต. 
ข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำง 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

ผู้บริหำร ส.
อบต. 
ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำง
และกลุม่อสม. 
แม่บ้ำน ต ำบล
ส ำโรง 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1
โครงกำร 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๘ โครงกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี
ต ำบลส ำโรง 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 

2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

ผู้น ำสตรีแม่บำ้น 
ต ำบลส ำโรง 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1
โครงกำร 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๙ กำรพัฒนำปรับปรุงแผนท่ี
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม

มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

หมู่ที่ 1-10 10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงกำรจติอำสำ“เรำท ำ
ควำมดีด้วยหัวใจ” 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

หมู่ที่ 1-10 60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๑ อุดหนุนส่วนรำชกำรที่ท ำ
กำรปกครองอ ำเภอปักธงชัย 
“โครงกำรรัฐพิธ”ี 

เพื่ออุดหนุนส่วน
รำชกำรที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอปัก
ธงชัย “โครงกำรรัฐ
พิธี” 

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ 
ปักธงชัย 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ที่สูงข้ึน 

กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๒ อุดหนุนส่วนรำชกำรศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร อ.ปักธงชัย 

อุดหนุนส่วน
รำชกำรศูนย์ข้อมลู
ข่ำวสำร อ.ปักธงชัย 

อุดหนุนท่ีศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร  
อ.ปักธงชัย 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ที่สูงข้ึน 

กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๓ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชน 
อปท.ปักธงชัย 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชน อปท.ปัก
ธงชัย 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน อปท.
ปักธงชัย 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ที่สูงข้ึน 

กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๔ กำจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ต ำบลส ำโรง 

กำรเลือกตั้งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและสมำชิกสภำ
อบต.ส ำโรง 

หมู่ที่ 1-10 10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

หน่วยงำนสำมำรถ
ให้บริกำรสำธำรณะ
ต่อท้องถิ่นได้
ครบถ้วนและทั่วถึง 

สนง.ปลัด 

๑๕ โครงกำรออกหน่วยบริกำร
จัดเก็บภำษเีคลื่อนที ่

เพื่อบริกำรประชำชน
ในกำรรับช ำระภำษี
ท้องถิ่น 

สำมำรถจัดเก็บ
ภำษีท้องถิ่นได้
ร้อยละ 80 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

สำมำรถจัดเก็บ
ภำษีท้องถิ่นได้ 
ร้อยละ 80 

จัดเก็บภำษีท้องถิ่น
ได้ร้อยละ 80 

กองคลัง 

๑๖ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

เพื่อให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงมำก
ยิ่งข้ึน 

ผู้บริหำร ส.
อบต. พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ อบต.
ส ำโรง  

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจดั
จ้ำงมำกยิ่งขึ้น 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจดัซื้อ
จัดจ้ำงมำกยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

๑๗ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กองคลัง 

เพื่อให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำย
ต่ำงๆ 

ผู้บริหำร ส.
อบต. พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ี อบต.
ส ำโรง 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎ 
หมำยต่ำงๆ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆมำก
ขึ้น 

กองคลัง 

185
69 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๘ โครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

อบต.ส ำโรง 10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1
โครงกำร 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๙ โครงกำรอบรมกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในกำรงด
ใช้พลังงำนในองค์กร 

1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

ทุกส่วนงำนมี
คุณภำพกำร
ให้บริกำร 
เพิ่มขึ้น 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผู้
ฝึกอบรมมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้น 

เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีทักษะ
ควำมรู ้

สนง.ปลัด 

๒๐ โครงกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรรักษำ
ปลอดภัยแก่สถำนที
รำชกำร2.เพื่อเฝ้ำ
ระวังควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ส ำโรง 
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1
โครงกำร 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมี
ศักยภำพกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๑ โครงกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV พื้นที่ต ำบล
ส ำโรง 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรรักษำ
ปลอดภัยแก่สถำนที
รำชกำร 
 

ม.2 
ม.4 
ม.5 
ม.7 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1 
โครงกำร 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมศีักยภำพกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒๒ โครงกำรปฏิบัติธรรมน ำสุข 1.เพื่อสืบทอดประเพณี
อันดีงำม 
2.เพื่อเผยแพรสู่่เยำวชน
และประชำชน 

มีประชำชน
ทั้งในและ
นอกพ้ืนท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
สืบทอด
ประเพณ ี

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

เยำวชนและ
ประชำชนไดร้ับกำร
สืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งำมของท้องถิ่น 

สนง.ปลัด 

๒๓ โครงกำรจดัซื้อรถขยะ 1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิมมำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

หมู่ที่ 1-10 2,000,000 
(งบ อบต.) 

2,000,000 
(งบ อบต.) 

2,000,000 
(งบ อบต.) 

2,000,000 
(งบ อบต.) 

2,000,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมศีักยภำพกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

24 โครงกำรเสรมิสร้ำง
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมำยต่ำงๆ 

ผู้บริหำร ส.
อบต. พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ 
อบต.ส ำโรง 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

อบต.ส ำโรง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 12 ด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                           องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงที ่12 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ จัดท ำป้ำยบอกทำงสถำนท่ี 1.เพื่อเพ่ิมคุณภำพ
กำรให้บริกำร 
2.เพื่อเพ่ิม
มำตรฐำนกำร
บริกำรสำธำรณะ 

หมู่ที่ 1-10 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 10 
หมู่บ้ำน 

ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวบอก
สถำนท่ีส ำคญั 

สนง.ปลัด 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
ต ำบล 

1.เพื่อส่งเสรมิดูแล
รักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิให้มี
สวนสำธำรณะ
ระดับต ำบล 

ประชำชน
สำมำรถมำ
ท่องเที่ยว 
พักผ่อนและ
ออกก ำลังกำยได ้

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ ำนวน 1 แห่ง ต ำบลส ำโรงมีส่วน
สำธำรณะเป็น
สถำนท่ีพักผ่อน
ของประชำชน 

สนง.ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                    องค์การบริหารสว่นต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

สวนที ่3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสกูารปฏิบัติ 

 
 

แบบ ผ.02/2 
โครงการที่เกินศักยภาพของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับ 
การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

 
26 

 
143,140,000 

 
26 

 
143,140,000 

 
26 

 
143,140,000 

 
26 

 
143,140,000 

 
26 

 
143,140,000 

 
130 

 
715,700,000 

รวม 26 143,140,000 26 143,140,000 26 143,140,000 26 143,140,000 26 143,140,000 130 715,700,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านหนองประดู่ ม.3 – 
หนองหญ้าขาว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพือ่ลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

1,020,000 
 

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๒ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางจราจร เคพซีลสาย
บ้านหนองประดู่ ม.3 –
หนองหญ้าขาว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

2,251,000 
 

2,251,000 2,251,000 2,251,000 2,251,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวด เร็ว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางจราจรเคพซีลสาย
บ้านหนองประดู ่ม.3 –
ถึงถนน รพช.เขตตดิต่อ
ต าบลสะแกราช 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

4,622,000 
 

4,622,000 4,622,000 4,622,000 4,622,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร ชนิดแอสฟัลติกคอ
นกรีตถนนสายบ้านโพน
ทราย-ถนนรพช.เขต
ติดต่อสะแกราช 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  6 ม. ยาว  
8,670 ม. มี
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 52,020 
ตร.ม. 

24,070,000 24,070,000 24,070,000 24,070,000 24,070,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

อบต./
อบจ/

จังหวัด/
อื่นๆ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร ชนิดแอสฟัลติกคอ
นกรีตถนนสายบ้านหนอง
ประดู-่คลองล าเชียงสา 
ติดต่อ ต.เกษมทรัพย ์

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  6 ม. ยาว  
4,285 ม. มี
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 25,710 
ตร.ม. 

11,330,000 11,330,000 11,330,000 11,330,000 11,330,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๖ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ
บ้านมะค่า  ม.4- บ้าน
โกรกละลาย ม.9 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

6,500,000 
 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา ชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์หนอง
ตะโก บ้านหนองตะแบก
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

811,000 
 

811,000 811,000 811,000 811,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๘ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์บ้าน
ขุนละคร  หมู่ที่ 2 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีน้ า
อุปโภค– บริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนหินคลุกบา้น
โกรกละลาย หมู่ที่ 9 - 
เขตติดต่อ อ.ครบุร ี

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

2,700,000 
 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโกรก
ละลาย ม.9–บ้านหนอง
ใหญ่ อ.ครบุร ี

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,400 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 14,400
ตรม.ไหล่หิน 
คลุกข้างละ
0.50 ม. 

8,546,000 8,546,000 8,546,000 8,546,000 8,546,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ/

จังหวัด/
อื่นๆ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนอง
ตะแบก ม.5 – หนอง
หญ้าขาว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 5 ม.ยาว 
980 ม. หนา 
0.15 ม. 
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 4,900
ตรม.ไหล่หิน
คลุกข้างละ
0.50 ม. 

3,017,000 
 

3,017,000 3,017,000 3,017,000 3,017,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 

๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านมะค่า 
ม.4 ถึงบ้านโพนทราย ม.
1(สายทางช่วงที่พัก สาย
ตรวจถึงบ้านขุนละคร ม.
2) 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง  4  ม. 
ยาว  867  ม. 
หนา 0.15 ม.มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,468 ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้าง
ละ0.50ม. 

2,555,000 
 

2,555,000 2,555,000 2,555,000 2,555,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
อื่นๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านมะค่า ม.4 ถึงบ้าน
โพนทราย ม.1 (สาย
บริเวณ รร.วัดใหม่ส าโรง-
บ้านหนองตะแบก) 

1.เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 4 ม.ยาว 
734 ม. หนา 
0.15ม.มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า
2,936 ตร.ม.
ไหล่หินคลุกข้าง
ละ0.50ม. 

2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดกลาง  บ้านมะค่า 
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
งานโครงสรา้งพื้นฐาน
ของท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 
(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

2,816,000 
 

2,816,000 2,816,000 2,816,000 2,816,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีน้ าอุปโภค– 
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภค – 
บริโภค และ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนนลาดยาวผิว
จราจรชนิด Asphaltic 
Concerte สายบ้านมะคา่ 
ม.4 ถึงบ้านโพนทราย  
ม.1 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 6 ม.ยาว 
4,750 ม. ผิว
จราจร
285,000 ตร.
ม. 

11,910,000 
 

11,910,000 11,910,000 11,910,000 11,910,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวกรวด 
เร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้านหนอง
ตะแบก ม.5สายบ้านนาย
จรัลถึงทางโกรก 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

กว้าง 5 ม.ยาว 
240 ม. หนา 
0.15 ม. 
ปริมาณผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 1,200
ตรม.ไหล่หิน
คลุกข้างละ
0.50 ม. 

738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้าน หนองประดู่ ม.3 - 
หนองหญ้าขาว 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนอง
ประดู่ ม.3 -หนองหญ้า
ขาว 

1.เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 4,383,000 
 

4,383,000 4,383,000 4,383,000 4,383,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว เรือน
ประชา ชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร ชนิด แอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสายบา้น
หนองประดู-่คลองล า 
เชียงสา ติดต่อต.เกษม
ทรัพย์ 

1.เพื่อความสะดวกใน
การ 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
สัญจร 

 11,330,000 
 

11,330,000 11,330,000 11,330,000 11,330,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๐ ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 
3 สายบา้นโคกขุนละคร -
ถนนรพช. เขตติดต่อ
ต าบลสะแกราช 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 17,013,000 
 

17,013,000 
 

17,013,000 17,013,000 17,013,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกบา้น
โกรกละลายหมู่ที่ 9 - 
เขตติดต่อ อ.ครบุร ี

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน 
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโกรก
ละลาย ม.9-บ้านหนอง
ใหญ่ อ.ครบุร ี

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 8,546,000 
 

8,546,000 8,546,000 8,546,000 8,546,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
ประดู่ ม.3 - ถนน รพช.
เขต ติดต่อ ต.สะแกราช 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

  2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ี
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านโคกขุน
ละคร ม.7 - ช่วงที่พักสาย
ตรวจ ถึงบ้านขุนละคร ม.
2 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 2,490,000 2,490,000 2,490,000 2,490,000 2,490,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา 
ชนท่ีมีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                      องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
               อ าเภออปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเภอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการเภกินศักยอาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภออปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเภสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เภพ่ือยกระดับเภศรษฐกิจ การท่องเภท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เภศรษฐกิจ BCG และเภขตเภศรษฐกิจพิเภศษ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเภขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเภมือง 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เภป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโคกขุน
ละคร ม.7 - บ้านโกรก
หว้า ต.ดอน 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร     
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 3,490,000 3,490,000 3,490,000 3,490,000 3,490,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโพนทราย
ใต้ ม.10 - บ้านพร้าว ต.
ดอน 

1.เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร     
2.เพื่อลดอุบัติเหต ุ

 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัว 
เรือนประชา ชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                                        องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

สว่นที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                                        องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)                                        องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
                                                                                                   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

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

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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