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แผนสามปี เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการท่ีว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี โดยนําโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีนี้จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํา
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
 

 

๑)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
๒) เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๓) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๔) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 

 
 

หลังจากท่ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ แล้ว
ก็จะต้องถึงข้ันตอนในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงได้กําหนดข้ันตอนการจัดทํา
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําไปดําเนินการ ๗ ข้ันตอน  ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 

๑. ผู้รับท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการ
ต่อไป และดําเนินการตามเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านปลัด
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดการ
ทําแผนพัฒนาสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน 

ส่วนท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนา 

๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
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  ๒. ผู้รับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และประชาคม 
 

ข้ันตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปี  และเม่ือได้แนว
ทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้ว  จัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ้างท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้ันตอนท่ี ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์
ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ท้ังข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ได้ 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย ๔   กิจกรรมหลัก  คือ 
  ๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม   ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและนําเสนอท่ี
ประชุมซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินผล
การพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีท่ีผ่านมา  โดยประเมินในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลักจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้ว ให้ท่ีประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงเวลาสามปี 
 ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังมิได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องกําหนดข้ึนใหม่ ก็อาจกําหนดข้ึนได้  แต่ท้ังนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
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วัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน (และนําไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังสิ้น  แต่มีความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ท่ีประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลังๆ จะต้องไม่นํามาปฏิบัติ 
เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการ แต่ห้วงระยะเวลา
สามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ต้ังแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี  Strategic Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้วท่ีประชุมจะตัดสินใจว่า จะนําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญ อาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้น เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  ๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนําวัตถุประสงค์
ดังกล่าว มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ๒. ในข้ันตอนนี้  ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะต้อง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
  (๑) พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ้วน  ซ่ึงอาจมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้ดําเนินการ 
   (๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการการดําเนินงานและ 
ในด้านของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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  (๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
     ๔.๑   จากความจําเป็นเร่งด่วน 
     ๔.๒   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ๔.๓  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

ข้ันตอนท่ี  ๖  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย ๖ ส่วน   ดังนี้ 
   ส่วนท่ี  ๑  บทนํา 
   ส่วนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ส่วนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
   ส่วนท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
   ส่วนท่ี  ๕  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
   ส่วนท่ี  ๖  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ 
  ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ท่ีผ่านพิจารณาให้ผู้บริหาร 
ท้องถ่ินเสนอสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๒. เม่ือสภาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับอําเภอและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน 
 

        ๑.๔ ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
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   การจัดทําแผนสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณา 
อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและ 
ส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
   ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

� เงิน   ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแหล่งงบประมาณ 
ภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 

� คน   ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ 
ซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายท้ังด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล่านั้นไปใช้  รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึง
จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินอีกด้วย 

� วัสดุอุปกรณ์   หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ี ท่ีจะสามารถนํามา 
ใช้ในการบริหหารจัดการท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคม  โดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

� การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและ
นําไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 

 

ประวัติความเป็นมาและลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
๑. ประวัติความเป็นมา 
  ตําบลสําโรงเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอหนองสองห้อง  ท่ีแยกออกมาจากตําบลหนองเม็ก  ซ่ึงแต่ก่อน

เป็นป่าดงดิบ  สมัยนั้นมีพ่อใหญ่นายกองเป็นคนเมืองพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับบัญชาให้ไปทําศึกรบท่ีนคร
เวียงจันทร์  และในการไปทําศึกในครั้งนี้ได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมท้ังได้นําภรรยามาด้วย  ๑  คน  ชื่อว่านางหล้า  
เดินทางมาพบเห็นโนนป่า อุดมสมบูรณ์มีน้ําล้อมรอบท้ัง ๔ ด้านเห็นว่าเป็นทําเลเหมาะสมสําหรับการต้ังหมู่บ้านใหม่  
พอกลับถึงเมืองพิมายจึงได้นําเกวียนและผู้คนเดินทางกลับมาป่าแห่งนี้และได้ปักหลักฐานอยู่ท่ีป่าสําโรง (ภาษา
ชาวบ้านเรียก  “ส้มโฮง”)  เพราะท่ีตรงนั้นมีต้นสําโรง  (สม้โฮง)  ใหญ่จํานวนมากมาย  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้น
สําโรงว่า  “บ้านสําโรง”    และ    นายสงัด  นามลีวัลย์  กํานันตําบลสําโรงคนปัจจุบัน 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงมีเขตการปกครองท้ังหมด  ๙  หมู่บ้าน และมีพ้ืนท่ีท้ังหมด  
๓๖.๔๖ ตารางกิโลเมตร  (๒๗,๗๘๘  ไร่)  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ตามประกาศราช

ส่วนท่ี  ๒ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล
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กิจจาฉบับ ประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันท่ี  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙  และมีผลบังคับใช้หลัง
ประกาศในราชกิจจาหกสิบวัน มีนายสมัย หลินศรี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ นางนุชยดา  แก้วดวง  
เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  www. samrongkk.go.th 
 เบอร์โทร / แฟ็กซ์ ๐๔๓ – ๒๑๐๒๙๒ 
 

          ๒. ข้อมูลท่ัวไป 
       ๒.๑ ทําเลท่ีตั้งตําบล  ตําบลสําโรงเป็น  ๑  ใน  ๑๒  ตําบลในเขตอําเภอหนองสองห้อง  จังหวัด

ขอนแก่นอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอหนองสองห้อง      ติดกับทางหลวงหมายเลข  ๒๓๐๑  หนองสองห้อง – บ้าน
ไผ่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ตามถนนมิตรภาพระยะทาง  ๑๐๐  กิโลเมตร   ห่างจากกรุงเทพฯ  ตาม
ถนนมิตรภาพ  ๔๐๓  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต  ดังนี้  

ทิศเหนือ        ติดต่อตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลําห้วย  
อีหลอด บริเวณพิกัด  T C  ๕๔๒๕๓๗ ไปทางงทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองทุ่ม – สําโรง บริเวณ
พิกัด T C ๕๖๓๕๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ผ่านลําห้วยทุ่งบ่อ บริเวณพิกัด T C ๕๗๒๕๒๑ ไป
ทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองคลอง – หินลาด บริเวณพิกัด T C ๕๗๘๕๒๙ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําห้วยหินลาด ถึงถนนเข้าบ้านบริเวณชายป่าด้านทิศเหนือบ้านนาดี บริเวณ
พิกัด     T C ๕๙๕๕๔๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยผักตบ ตัดถนนสาย บ้านไผ่ – หนองสองห้อง  บริเวณ 
พิกัด T C ๖๐๗๕๓๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยเสือเฒ่า  จดลําห้วยเสือเฒ่าด้านทิศใต้บ้านหนองเสี้ยว 
บริเวณ พิกัด T C  ๖๑๔๕๓๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทุ่งนา ถึงบริเวณชายป่าด้านทิศตะวันตก  บริเวณ พิกัด 
T C ๖๑๔๕๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตโคกลุงหย่อง สิ้นสุดท่ีทางเข้าบ้านห้วยโป่ง  พิกัด T C 
๖๓๗๕๔๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก     ติดต่อตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ทางเข้าบ้านห้วยโป่ง  บริเวณพิกัด T C ๖๓๗๕๔๓ ไปทางทิศตะวันออเฉียงใต้ตามแนวถนนสายพัฒนาการ ถึง
ทางเข้าบ้านห้วยโป่งด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด T C ๖๔๓๕๔๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวชายป่าและทุ่งนาสิ้นสุดท่ี 

ถนนสายบ้านดอน-หนองแวงตอต้ัง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร 
ทิศใต้   ติดต่อตําบลคึมชาด และตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากถนนสาย บ้านดอนแดง-หนอง แวงตอต้ัง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด T C 
๖๒๗๕๐๖  ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสายบ้านไผ่ – หนองสองห้อง ถึงบริเวณชายป่าท่ีโรงเรียนศรีหนอง
กาววิทยา  ถึงบริเวณพิกัด T C ๖๑๐๔๙๙  ไปทางทิศใต้ตามแนวท่ีสาธารณะโรงเรียนศรีหนองกาว ถึงถนนสาย
บ้านไผ่ – หนองสองห้อง บริเวณพิกัด T C ๖๐๕๔๙๓  ไปทางทิศตะวันตกตามหนองอีด่าง ด้านทิศใต้ท่ีนาของ นาย
ทองใส หลินศรี  ถึงทุ่งนา  บริเวณพิกัด  T C ๕๙๘๔๙๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวหนองน้ําด้านทิศตะวันตก  ถึงชาย
ป่า  บริเวณพิกัด    T C  ๕๙๘๔๘๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทุ่งนา ถึงลําห้วยเสือเฒ่า บริเวณพิกัด T 
C ๕๘๓๕๐๐  ไปทางทิศใต้ตามลําห้วยเสือเฒ่า บรรจบถนนสายบ้านสําโรง – โคกสูง   ท่ีสะพาน บริเวณพิกัด T C 
๕๗๒๔๙๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําห้วยอีหลอด  ถึงถนนสายบ้านหนองหว้า – สําโรง  บริเวณพิกัด  T C 
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๕๖๐๔๙๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเก่าสายวัดบ้านหนองหว้า – ท่ีนา  นายอํานวย  มุ่งเกิด  บริเวณ
พิกัด  T C ๕๕๖๔๙๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนเก่า  สายหนองหว้า – หนองไทร –สําโรง   สิ้นสุด   
ท่ีลําห้วยอีหลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๓๖๕๒๔  รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก     ติดต่อตําบลโสกนกเต็น  อําเภอพล  จังหวดัขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วย       
อีหลอด  บริเวณพิกัด T C ๕๓๖๕๒๔  ไปทางทิศเหนือตามก่ึงกลางลําห้วยอีหลอด  สิ้นสุดท่ีลําห้วยอี
หลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๔๒๕๓๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑.๘  กิโลเมตร 

๒.๒ สภาพภูมิอากาศ 
     ฤดูร้อน     จะเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน                                                                                                    
     ฤดูฝน       จากเดือนพฤษภาคม     ถึงเดือนตุลาคม 
     ฤดูหนาว    จากเดือนพฤศจิกายน   ถึงเดือนมกราคม 
๒.๓  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  มีจํานวน   ๙   หมู่บ้าน  คือ 

หมู่ท่ี  ๑  บ้านสําโรง            นายอภิชาติ   กาพล        ผูใ้หญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๗ - ๙๕๕๘๒๙๗   
หมู่ท่ี  ๒  บ้านหนองกาว       นายสงัด  นามลิวัลย์ กํานัน   เบอร์โทร ๐๘๗ - ๔๓๘๘๗๕๒ 
หมู่ท่ี  ๓  บ้านดอนแดง        นายสมศักด์ิ   พันธุ์ชาติ     ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๑ – ๗๐๘๔๗๐๓ 
หมู่ท่ี  ๔  บ้านเหล่านกชุม      นายมูลทรัพย์  แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๔ – ๗๙๘๕๒๕๓ 
หมู่ท่ี  ๕  บ้านหินลาด        นายสุรพงษ์    สําโรงพล ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๒ – ๑๑๖๐๙๕๓ 
หมู่ท่ี  ๖  บ้านสําโรงเหนือ      นายเกิดศักด์ิ วัฒยุชูติกุล ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๗ – ๘๖๗๔๒๑๔ 
หมู่ท่ี  ๗  บ้านหนองคลองใหญ่ นายแสวง   วงษ์บุราณ ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๕ – ๐๐๖๖๙๑๖ 
หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองนาดี       นายเฉลียว   กองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๓ – ๔๑๖๓๔๔๗ 
หมู่ท่ี  ๙  บ้านหนองคลองเจริญ นายชัยยันต์  นันทอง     ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร ๐๘๘ – ๕๑๔๓๖๖๕ 

 ๒.๔ เนื้อท่ีตําบล   โดยมีเนื้อท่ีแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ท่ี บ้าน พ้ืนท่ีท้ังหมด  (ไร่) อันดับ พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร่) 
๑ สําโรง ๔,๒๐๐ ๓ ๒,๗๒๘ 
๒ หนองกาว ๓,๒๑๐ ๔ ๑,๔๘๓ 
๓ ดอนแดง ๔,๗๑๐ ๑ ๑,๕๖๑ 
๔ เหล่านกชุม ๓,๐๐๐ ๕ ๙๔๖ 
๕ หินลาด ๑,๒๓๘ ๙ ๑,๙๘๘ 
๖ สําโรงเหนือ ๒,๓๒๐ ๘ ๑,๙๐๙ 
๗ หนองคลองใหญ่ ๒,๓๒๘ ๗ ๒,๒๘๕ 
๘ หนองนาดี ๒,๕๑๒ ๖ ๓,๐๗๕ 
๙ หนองคลองเจริญ ๔,๒๗๐ ๒ ๑,๑๖๐ 

           ๒.๕   จํานวนประชากรและครัวเรือน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากรท้ังหมด (คน) 

ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 
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๑ สําโรง ๓๖๓ ๓๙๑ ๗๕๔ ๑๘๙ 

๒ หนองกาว ๓๑๘ ๓๓๗ ๖๕๕ ๑๗๑ 

๓ ดอนแดง ๓๕๙ ๓๒๒ ๖๘๑ ๑๕๖ 

๔ เหล่านกชุม ๑๗๘ ๑๙๙ ๓๗๗ ๙๖ 

๕ หินลาด ๒๓๙ ๒๒๔ ๔๖๓ ๑๑๔ 

๖ สําโรงเหนือ ๓๖๑ ๓๗๙ ๗๔๐ ๑๖๖ 

๗ หนองคลองใหญ่ ๓๖๖ ๔๐๐ ๗๖๖ ๑๙๗ 

๘ หนองนาดี ๓๗๑ ๓๘๕ ๗๕๖ ๑๙๓ 

๙ หนองคลองเจริญ ๒๕๙ ๒๘๗ ๕๔๖ ๑๒๘ 

รวม ๒,๘๑๔ ๒,๙๒๔ ๕,๗๓๘ ๑,๔๑๐ 
                        ข้อมูล  ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๖  ผู้สูงอายุ  ในเขตตําบลสําโรง  จํานวน   ๗๔๒   คน  แบ่งเป็น 

  - ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐบาล    จํานวน   ๖๕๕   คน 
 - ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์      จํานวน     ๘๗   คน  

๒.๗  ผู้พิการทุพพลภาพ  จํานวน   ๑๔๒    คน  แบ่งเป็น 
  - ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐบาล    จํานวน    ๑๓๖   คน 
- ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์      จํานวน        ๖   คน 

๒.๘  ผู้ติดเช้ือ HIV     จํานวน   ๑๗   คน                                                                                
-  ชาย  ๘  คน   หญิง  ๙  คน   ได้รับการสงเคราะห์    จํานวน   ๑๗    คน                                                  
-  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์                     จํานวน     -     คน   

๓. ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  ถนนภายในหมู่บ้านในตําบล 
         (๑)  ถนน คสล.   จํานวน  ๕๕  สาย  สภาพใช้งานได้  
         (๒)  ถนนลาดยาง จํานวน  ๔  สาย   สภาพใช้งานได้ 

๓.๒  การไฟฟ้า 
    ประชาชนในตําบลส่วนใหญ่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าจํานวน ๑,๔๑๐  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

โดยประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าเกือบทุกครัวเรือน 
       ๓.๓  ระบบประปา 

     ประชาชนในตําบลสําโรง  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปา  จากการประปาหมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้าน  จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ประปา  ๑,๔๑๐  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
      ๓.๔  แหล่งน้ํา    

 ๓.๕.๑  แหล่งน้ําธรรมชาติในตําบลสําโรง  มี ๕  แห่ง  ดังนี ้
 (๑.๑)  ลําห้วยตอดู่  ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี  หมู่ท่ี  ๘  สภาพแหล่งน้ําต้ืนเขินมีน้ําเป็นบางช่วง 
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 (๑.๒)  ลําห้วยเสือเฒ่า  ไหลผา่นหมู่บ้านสําโรง   หมู่ท่ี  ๑  สภาพแหล่งน้ํา  ต้ืนเขินเป็นบางช่วง 
 (๑.๓)  ลําห้วยหินลาด  ไหลผา่นบ้านหินลาด   หมู่ท่ี  ๕  สภาพแหล่งน้ํา  ต้ืนเขินเป็นบางช่วง 
 (๑.๔)  ลําห้วยวังยาว   ไหลผา่นหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ท่ี  ๘  สภาพแหล่งน้ํา  ต้ืนเขินเป็นบางช่วง 

 ๓.๕.๒.  แหล่งน้ําสาธารณะ ในตําบลสําโรงมีแหล่งน้ําสาธารณะท่ีสําคัญ  ได้แก่ 
 (๒.๑)  ฝายเก็บกักน้ํา    จํานวน    ๕  แห่ง 
 (๒.๒)  ลําห้วย หนองน้ําและสระเก็บน้ํา จํานวน  ๒๓   แห่ง 

 (๒.๓)  บ่อบาดาล     จํานวน  ๓๐   แห่ง 
 (๒.๔)  บ่อน้ําต้ืน     จํานวน  ๑๑   แห่ง 

 (๒.๕)  ประปาชนบท     จํานวน    ๙   แห่ง  
 

  ๔. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑  การประกอบอาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก 
และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว เช่น ปลูกอ้อย  ปลูกมันสําประหลัง  ปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม 
ค้าขาย และปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ซ่ึงจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
อาชีพ/ไร่ 

ทําไร่ ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําสวนผัก อ่ืน ๆ 
๑ สําโรง ๑๑๗ ๒,๖๙๙ ๙ - - 
๒ หนองกาว ๒๘ ๑,๓๘๓ ๔๙ - ๔๕ 
๓ ดอนแดง ๑๒๘ ๑,๓๑๓ - - - 
๔ เหล่านกชุม ๑๑๔ ๘๙๔ - - ๓ 
๕ หินลาด ๘๐๙ ๑,๑๕๓ - - ๑๕ 
๖ สําโรงเหนือ ๑๘๕ ๑,๘๓๒ ๑๐ - - 
๗ หนองคลองใหญ่ ๓๗๓ ๑,๘๖๗ - - ๑๕ 
๘ หนองนาดี ๑,๑๘๓ ๑,๗๗๒ ๑๑ - - 
๙ หนองคลองเจริญ ๙๘๙ ๑๓๙ - - - 

รวม ๓,๐๗๖ ๑๓,๙๐๒ ๗๙ - ๗๘ 
๔.๒  ข้อมูลด้านการค้า 

 

หมู่ท่ี บ้าน ร้านค้า (แห่ง) โรงสี (แห่ง) ป้ัมน้ํามัน / ตู้น้ํามัน
หยอดเหรียญ (แห่ง) 

ตู้โทรศัพท์บัตร
เติมเงิน (แห่ง) 

๑ สําโรง ๕ ๒ ๒ ๕ 
๒ หนองกาว ๕ ๗ ๔ ๔ 
๓ ดอนแดง ๘ ๕ ๑ ๒ 
๔ เหล่านกชุม ๓ ๑ - ๑ 
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๕ หินลาด ๖ ๔ ๒ ๑ 
๖ สําโรงเหนือ ๔ ๔ - ๒ 
๗ หนองคลองใหญ่ ๔ ๔ ๐ ๒ 
๘ หนองนาดี ๑๒ ๑๐ ๓ ๓ 
๙ หนองคลองเจริญ ๙ ๖ ๑ ๒ 

 

๕. ข้อมูลด้านสังคม 
          องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย  โดยนําเอาศิลปะ  
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ประชาชน
ในชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีเรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัย  ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา     และกฎระเบียบ  

๕.๑ การศึกษา  
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ได้ดําเนินการจัดการศึกษาอบรมและฝึก

อาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  
โดยไม่ขัดต่อพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาได้ ท้ัง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจากการตระหนักถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  และประเทศชาติ และการดําเนินงานตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีด้านการศึกษา  ซ่ึงถือ
เป็นบริการสาธารณะ ท่ี องค์การบริหารสว่นตําบลสําโรง  ต้องจัดและพัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไปในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลสําโรง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวน ๖   โรงเรยีน    และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง จํานวน  ๑ แห่ง  

 

ข้อมูลเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

                        

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 
(คน) 

จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสําโรง ๑๑๐ ๕ 

 
ชื่อโรงเรียน 

อนุบาล
(คน) 

ป.๑ 
(คน) 

ป.๒  
(คน) 

ป.๓  
(คน) 

ป.๔ 
(คน) 

ป.๕ 
(คน) 

ป.๖ 
(คน) 

มัธยม 
ตอนต้น 
(คน) 

มัธยม 
ปลาย 
(คน) 

รวม
ท้ังสิ้น
(คน) 

๑.  ร.ร.บ้านสําโรง ๓๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๗ ๑๐ ๑ ๓๖ - ๑๔๐ 
๒. ร..ร.บ้านเหล่านกชุม ๑ ๒ ๒ ๑ ๔ ๑ ๓ - - ๑๔ 
๓. ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง ๕๐ ๒๕ ๑๓ ๑๗ ๑๙ ๒๘ ๒๑ ๘๐ - ๒๕๓ 
๔. ร.ร.บ้านหินลาดนาดี ๑๑ ๔ ๙ ๑๕ ๑๘ ๑๔ ๑๓ - - ๘๔ 
๕. ร.ร.บ้านหนองกาว ๑๕ ๓ ๔ ๘ ๘ ๖ ๓ - - ๔๗ 
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ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
๕.๒  ด้านการสาธารณสุข  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๑  แห่ง และ  หน่วยบริการ

แพทย์ฉุกเฉินอาสากู้ชีพ  จํานวน ๑๐ นาย   เพ่ือให้บริการประชาชนตําบลสําโรงและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้โดยสะดวก
ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เบอร์โทร  ๐๔๓ – ๒๑๐๘๑๙  

 

  ๕.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน   ๑   แห่ง  อาสามัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าย
พลเรือนจํานวน  ๑๔๖  นาย   

๕.๒ ด้านการศาสนา 
ประชากรในตําบลสําโรง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  ๘  แห่ง  คือ 
๑.  วัดโพธิ์ชัย    ต้ังอยู่ท่ี   บ้านสําโรง     หมู่ท่ี  ๑ 
๒. วัดประชาสามัคคี   ต้ังอยู่ท่ี   บ้านหนองกาว     หมู่ท่ี  ๒ 
๓. วัดคลองไพบูลย์  ต้ังอยู่ท่ี   บ้านดอนแดง     หมู่ท่ี  ๓ 
๔. วัดสกุณาวาส    ต้ังอยู่ท่ี   บ้านเหล่านกชุม    หมู่ท่ี  ๔ 
๕. วัดคลองบุรี   ต้ังอยู่ท่ี   บ้านหินลาด    หมู่ท่ี  ๕ 
๖. วัดป่าสามัคคีธรรม  ต้ังอยู่ท่ี   บ้านสําโรงเหนือ   หมู่ท่ี  ๖ 
๗. วัดคามวดี   ต้ังอยู่ท่ี   บ้านหนองนาดี     หมู่ท่ี  ๘ 
๘. วัดคลองสินธุ์   ต้ังอยู่ท่ี    บ้านหนองคลองใหญ่   หมู่ท่ี  ๗ 
๙. สํานักสงฆ์บ้านหนองนาดี และ  สํานักสงฆ์บ้านหนองคลองใหญ่ 

 

๕.๓ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี  และความเช่ือ 
ประชาชนตําบลสําโรงโดยท่ัวไปได้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรมโบราณของตนไว้ โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาดังนี้ 
๑. บุญกุ้มข้าวใหญ่  นิยมทํากันในเดือนยี่ หรือหลังจากการเก็บเก่ียวมีการนําข้าวเปลือกมากองรวมกัน

ทําบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรม ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกัน 
กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์ รับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพสมโภชน์ ตอนเช้ามีการถวายอาหารและข้าวเปลือก 

๒. บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม ทําโดยการนําข้าวเหนียวท่ีปั้นโรยเกลือ ทาไข่ไก่  จี่ไฟให้สุกเรียกว่า
ข้าวจี่  นําไปถวายพระในตอนเช้า ( จังหัน) พร้อมอาหาร 

๓. บุญพระเวสน์  หรือบุญเดือนสี่ บุญท่ีมีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน์ 
หนังสือมหาชาติหรืเวสสันดรชาดก เป็นหนังสือชาดกท่ีแสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า คราวพระองค์เสวยพระชาติ
เป็นพระเวสสันดร เป็นหนังสือเรื่องยาวมี  ๑๔ ผูก 

๖. ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา - - - - - - - ๑๖๑ ๑๖๑ ๓๒๒ 
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๔. ตรุษสงกรานต์ กําหนดเอาวันท่ี ๑๓  เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี จะมีการรดน้ําพระพุทธรูป
พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ เรียกว่าสรงน้ํา การทําบุญมีให้ทาน 

๕. บุญบ้ังไฟ  หรือบุญเดือนหก การนําเอาดินประสิว(ข่ีเจีย) มาค่ัวผสมกับถ่าน เรียกว่าหม่ือ เอาหม้ือ   
ใส่กระบอกไม้ไผ่  (ปัจจุบันพัฒนาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซี) ตําให้แน่นแล้วเจาะรู เรียกว่า บ้ังไฟ 

๖. บุญเข้าพรรษา  การอยู่ประจําในอาวาสแห่งเดียวตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน เรียกว่าเข้าพรรษาโดย
ปกติกําหนดเอาวันแรม ๑  คํ่า เดือน ๘  เป็นวันเข้าพรรษาซ่ึงชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบน้ําฝน ถวายเทียน และ
มีการทําบุญ 

๗.  บุญออกพรรษา การออกจากเขตจํากัด ไปพักแรมท่ีอ่ืนได้ เรียกว่า ออกพรรษา พรรษา หมายถึง 
ฤดูฝน  ปีหนึ่งมี  ๔  เดือน คือ ต้ังแต่แรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ถึง ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๑๒ ในระยะ ๔ เดือน ๓ เดือนแรกให้
เข้าพรรษาก่อน  เข้าครบกําหนด ๓ เดือน แล้วให้ออกอีก ๑ เดือน ให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปลี่ยนการทําบุญมีให้ทาน 

๘. บุญเบิกบ้านหรือบุญซําฮะ  นิยมทํากันในเดือนเจ็ด จัดทําได้ท้ังข้างข้ึนข้างแรม บุญซําฮะ คือ บุญ
ซําระล้างสิ่งท่ีเป็นเสนียดจัญไร อันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง ทําให้บ้านเมือง ไม่อยู่เย็นเป็นสุข จึง
ทําบุญชําระล้างสิ่งท่ีทําให้เกิดเหตุเภทภัย ท่ีเป็นอัปมงคลให้หมดไป บางแห่งทําเม่ือฝนแล้งหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เม่ือทําบุญนี้แล้ว เชื่อว่าจะทําให้ฝนตกและบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะจะได้ทํานาและปลูกพืชพันธ์
ธัญญาหารต่าง ๆ เมืองใดท่ีมีมเหศักด์ิหลักเมือง ก็ทําพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หมู่บ้านใดท่ีมีผีประจําหมู่บ้านซ่ึงเรียกว่า 
"ผีปู่ตา" หรือ "ตาปู่" หรือเจ้าบ้าน" ก็ทําพิธีเลี้ยงในเดือนเจ็ดนี้และนําข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งอ่ืน ๆ ไปเลี้ยงผีประจํา
ไร่นา ซ่ึงเรียกว่า "ผีตาแฮก" ด้วย 
 

           ๖. ข้อมูลด้านศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง    ประกอบด้วย  
๖.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ประกอบด้วย 

 ๑.  นายสมัย   หลินศรี            นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๒.  นายสุดี     นาราษฎร ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๓.  นายพรมมี  ทุมสิงห์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๔.  นางวิลาวัลย์  โชคชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ๒  คน  เป็นผู้ชว่ยเหลือในการบริหาร 

๖.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  จํานวน  ๑๗  คน   ประกอบด้วย 
๑.  นายไข  สุขเพีย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.  นางเอ็มอร  มุ่งเกิด   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.  นางสุนา     ผาผง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๑ 
๔.  นายสายันห์  ประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๑ 
๕.  นายสมพงษ์  สมีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๒ 
๖.  นายคณารักษ์  หลินศรีวิเศษกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๒ 
๗.  นายบรรจบ   เขียวนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๓ 
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๘.  นายสุนทร   บุญสิทธิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๓ 
๙.  นายสุบรร   สําโรงพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๔ 
๑๐.  นางลําดวน  แวงสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๔ 
๑๑.นายบรรจง    สําโรงพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๕ 
๑๒.นายทองปน  จันทะเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๕ 
๑๓.นายสุรศักด์ิ  เศรษฐภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๖ 
๑๔.นายไสว  สําโรงพล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๗ 
๑๕.นายแถว  สุวรรณปรีชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๗ 
๑๖.นายสุรพงษ์  แก้วทุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๘ 
๑๗.นายสมโภชน์  แก้วพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ท่ี ๙ 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑๗  คน  มีหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และพิจารณาออกข้อบัญญัติตําบล 

๖.๓  พนักงานประจํา  ประกอบด้วย  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง                
มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงานท่ัวไปขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วย 
 

       องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง    แบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงเป็น  ๕  ส่วน  ๑  หน่วยงาน  ดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด ฯ  มีหน้าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและ
แผน งานบุคลากร  งานพัฒนาชุมชน  งานกฎหมายและคดี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๗  คน 
๑. นางนุชยดา    แก้วดวง       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
๒. นางพเยาว์      โกศรีงาม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๓. นางสาวสิริรัตน์  แพนไธสง         เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
๔. นางสาวฐิตาภา   ชัยวงศ์  นิติกร 

                                          ๕. นางสาวอัญชรี   กูลศรี  นักพัฒนาชุมชน 
๖. นางรัชนี   สีหา   บุคลากร 
๗. พันจ่าเอกภาสกร   อัยจักร์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. นางสาวญาณิศา  สิมศิริวัฒร์  ผู้ช่วยบุคลากร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
๙. นายเสกสรร  กองเกิด  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
๑๐. นายวิรัตน์  กองเกิด               นักการภารโรง (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
๑๑. นายกิตติศักด์ิ  กาพล    พนักงานดับเพลิง   
๑๒. นายเอกชัย   ถ่ินแสนดี       พนักงานดับเพลิง 
๑๓. ว่าท่ีร้อยตรีธราวุธ พงษ์พุฒินาถ พนักงานขับรถ(พนักงานจ้างท่ัวไป) 
๑๔. นางเทียมจันทร์  โยลุง            แม่บ้าน    
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๑๕. นายธนวุฒ ินามลีวัน  จ้างเหมาบริการ 
๑๖. นายประสิทธิ์  สุขสมร   จ้างเหมาบริการ 
๑๗. นายกุศล   ไทยลาว               จ้างเหมาบริการ 
 

๒. กองคลัง  มีหน้าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ตําแหน่งในกองคลัง  จํานวน  ๔  คน 
๑๘. นางสาวธนานัติ   พลรักษา        หัวหน้าส่วนการคลัง   
๑๙. นางชุติมณฑน์  คํามอนมาย        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๒๐. นางกัญญาภัค    โพธิขํา         ผช.เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

     ๒๑. นางนภาวรรณ  หลินศรี         จ้างเหมาบริการ 
 

  ๓. กองช่าง  มีหน้าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
งานผังเมือง   งานสาธารณูปโภค   
 
 

 

อัตรากําลังในกองช่าง  จํานวน  ๔  คน 
๒๒. นายพงนุวัฒน์  เหล่าบัวดี  นายช่างโยธา  
๒๓. นายมานพ   กองพันธ์         เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๒๔. นายชัยญา   สหีะคลัง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    
๒๕. นายสมนึก   โชคชัย   คนงานท่ัวไป 
 

  ๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานบริหารงานศึกษา   
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

อัตรากําลังในส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   จาํนวน  ๙  คน 
๒๖.  นางสาวจฎุรพักตร์   พลรักษา     หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒๗.  สิบเอกวิษณุ   จิรวัฒนผล  เจ้าพนักงานธุรการ  
๒๘.  นางสาวจิญะดา    มัตตะวงษ์       ครูผู้ดูแลเด็ก 
๒๙.  นางสาวจันทร์นะภา  แสนโคตร    ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๐.  นางสาวชลธิดา   ทุมสิงห์           ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๑.  นางกันยา   นาราษฎร์               ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจ้างท่ัวไป) 

          ๓๒.  นางจิราภรณ์  สมพมิตร    ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้าง) 
          ๓๓.  นายสุบรร  พานนนท์                นักการภารโรง (จ้างเหมาบริการ) 

  ๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานรักษาความสะอาด  งานบริการสาธารณสุข 
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อัตรากําลังในส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     จํานวน  ๒  คน 
 ๓๔.  สิบเอกประดิทรรศน์    ดาโสม        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 ๓๕.  นางรุ่งทิวา  หลินศรีวิเศษกุล  คนงานท่ัวไป 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๑. งานบริหารงานทั่วไป     
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคดี 
๔. งานพัฒนาชุมชน 
๕. งานป้องกันและบรรเทา         

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานปลัดอบต ฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๖) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๗) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

ส่วนการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
 

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
๓. งานผังเมือง 
๔.งานสาธารณูปโภค 

๑. งานบริหารงาน
การศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ฯ  

๑. งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. งานส่งเสริม

สุขภาพและ
อนามัย 
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    สาธารณภัย
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๑.  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   มีหน้าท่ีความรับผิดขอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบล
สําโรงโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  แบ่งส่วน
ราชการภายใน  ออกเป็น  ๕  งาน  คือ  
             ๑.๑  งานบริหารงานท่ัวไป   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
                          -  งานสารบรรณขอองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
                          -  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ี   วัสดุอุปกรณ์ 
                          -  งานการติดต่อและอํานวยวามสะดวกในด้านต่าง ๆ 
                          -  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ 
                          -  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
                          -  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทําคุณประโยชน์ 
                          -  งานเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
                          -  งานจดัทําคําสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง      
                          -  งานรบัเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
                          -  งานจดัเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดําเนินการ 
                          -  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้าง 
                          -  งานบรรจุแต่งต้ัง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
                          -  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 
                          -  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานและลูกจ้าง 
                          - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปริหารงานบุคคล 
                          - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
                          - งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง 
                          - งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การ
ขอรับทุนการศึกษา 
                          - งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง   
                          - งานแจ้งมติ  ก.อบต. ให้ส่วนต่างๆ ทราบ 
                          - งานสวัสดิการพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
                          - งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืน  ๆ 
                          - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
 - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผนและ

การประเมินตามแผนทุกระดับ 
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 - งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

 - งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขต  และความพอเพียงของ
บริการสาธารณูปโภค 

 - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ 
 - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลาสําโรง 
 - งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา 
 - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
 - งานประสานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเสนอ

บริการสาธารณูปโภคในเขตเองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา  
การปฏิบัติแผนและการประเมินผลงานตามแผน 

 - งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
 - งานเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  
 - งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 -  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

                      ๑.๓  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
 - งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณา

ตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง 
 - งานจัดทํานิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
 - งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์     
 - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําท่ีละเมิดข้อบัญญัติ 
 - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๔  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
 - งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน 
 - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 - งานจัดระเบียบชุมชน 
 - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
- งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
- งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   การศึกษา  การ

อนามัยและสุขาภิบาล 
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน  ไร้ท่ีพ่ึง  
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ 
- งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ 
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- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย  มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
                           - งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
                          - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

      - งานวิเคราะห์และพิจารณา  ความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รายงานดําเนินการ
งานกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย    ภัยตามธรรมชาติและ สาธารณภัยอ่ืน  เช่น  
อุทกภัย  วาตภัย      

- งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวย ความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง  ๆ 

- งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผน 
- งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร                                        
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                        

๒.  กองคลัง    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย  การรับ  การนําเสนอ  การเก็บรักษาเงิน  และ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกา  งานเก่ียวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนเงินคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับข้องและได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน   
ออกเป็น  ๓   งาน   คือ 
                ๒.๑   งานการเงินและบัญชี  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
 - งานตรวจสอบหลักฐาน  ใบสําคัญจ่ายเงิน  ลงบัญชีและทํารายงานทางบัญชี 
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี  ทําหนังสือชี้แจงโต้ตอบ
ด้านงบประมาณและการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

-  งานวิเคราะห์งบประมาณ  ฐานะทางการเงินและบัญชี 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท 

 - งานรายรับ-รายจ่าย  เงินสด งานจ่ายเงินงบประมาณ  การจัดทํางานงบดุลแสดง ฐานะ
การเงิน   งบทรัพย์สิน-หนี้สิน   งบโครงการ  งบเงินสะสม  และจัดทํารายงานสถานการณ์เงินประจําวัน 
                            - งานจัดทําบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  บัญชีแยกประเภทย่อย  จัดทํางบทดลองประจําเดือน 
/ประจําปี  จัดทําบัญชีคุมงบประมาณรายจ่าย  ทะเบียนคุมลูกหนี้  -  เจ้าหนี้  ตลอดจนทะเบียนยืมเงินทดรองจ่าย 

                                    - งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน  การคลัง  เพ่ือพิจารณาวาง
ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

          - งานควบคุมการเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและหลักฐานะการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
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                   - งานเก่ียวกับเงินกู้  และการจ่ายขาดเงินสะสม 
                  - ควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับการเบิกตัดปี  การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยาย

เวลาตัดฝากงบประมาณ                       
        - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

    ๒.๒   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
 -  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
 -  งานวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

             -  งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
             -  งานตรวจรับและแสดงรายการคําร้องหรือคําขอของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 

 -  งานเร่งรัดหนี้สินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น การออกหมายเรียก ฯลฯ 
 - งานสํารวจตรวจสอบและประเมินภาษี  ตลอดจนการดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์ภาษี 

                            - งานเก็บรักษา  และการนําส่งเงิน 
        - งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
                            - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกําหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน  ภาษีบํารุงท้องท่ีและรายได้อ่ืน 

- งานจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบและปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานเตรียมการใช้แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ 
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใช้แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานอ่ืนในการใช้แผนท่ีภาษีและทะเบียทรัพย์สิน 
- งานบันทึกและปรับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- งานจัดทํารายงานสรุปผลการปรับข้อมูลและข้อขัดข้องต่าง  ๆ 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                 ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
        - งานพัสดุท่ัวไป  เช่น  จัดหา  จัดซ้ือ  จัดจ้าง  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษาซ่อมแซม

และบํารุงรักษาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ฯ 
- งานจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับ

พัสดุ  จําหน่ายพัสดุท่ีชํารุด  งานจัดทําสัญญา  ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือหรือสัญญา 
- งานเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  - งานตรวจสอบพัสดุย่อยของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  - งานจัดทําทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 
  - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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                    ๓. ส่วนโยธา    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําข้อมูล
ทางด้านก่อสร้าง  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ   การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมก่อสร้างและบํารุง  งานแผนงานด้านก่อสร้างเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานท่ี
เก่ียวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  ๔  งาน  คือ 

๓.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
- งานออกแบบคํานวณด้านก่อสร้าง 
- งานโครงการและการก่อสร้างทางด้านก่อสร้าง 
- งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานด้านก่อสร้าง 
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านก่อสร้าง 
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านก่อสร้าง 
- งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านก่อสร้าง 
- งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านก่อสร้าง 
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาก่อสร้าง 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
-  ควบคุมดูแลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 

    - การ เสนอร่าง ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน เก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานส่วน
โยธาเช่น เสนอร่างออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ว่าด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร,พรบ.ขุดและถมดิน พรบ.ว่าด้วยการผัง
เมืองและเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  - ควบคุมและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
๓.๓ งานผังเมือง  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 

 -  งานจัดทําผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ  ควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและท่ี
สาธารณประโยชน์  สํารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 

  - งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ํา  ให้คําปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
  -  งานออกแบบ  เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
  -  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔   งานสาธารณูปโภค  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
         -  งานด้านการก่อสร้างอาคาร   ถนน  สะพาน  ทางเข้า  และสิ่งติดต้ังอ่ืน ๆ   ฯลฯ 
         - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
         - งานซ่อมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
         - งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
          -  งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง 
         - งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
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         - งานประมาณราคา  งานซ่อมบํารุงรักษา 
         - งานเก่ียวกับการจัดประดับตกแต่งสถานท่ี 
         - งานเก่ียวกับไฟฟ้าสาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร 
        - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย              
 

๔. ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   มีหน้าท่ีเก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  
การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  
งานสัตวแพทย์  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓   งาน  คือ 
               ๔.๑   งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
                      -  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
                           - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
                           - งานควบคุมประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                          - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
                            - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
                            - งานกวาดล้างทําความสะอาด 
                           - งานเก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย 
                         - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
                          - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 

- งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- งานควบคุมสัตว์แมลงพาหะนําโรค 
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
- งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- งานการระวังและควบคุมโรคในกลุ่มบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์ 
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์ 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.  ส่วนการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  และงานอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓   งาน  คือ 
                ๕.๑   งานบริหารงานการศึกษา  ฯ   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 

- งานสารบรรณของส่วนการศึกษา 
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและ

อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   
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- งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
- งานสาธารณกุศลขอองค์การบริหารส่วนตําบลและของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ 
- งานสวัสดิการต่าง ๆ  ของส่วนการศึกษา 
- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนขอส่วนการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

แผนการติดตามและการรายงาน 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                ๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ฯ   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ 
- งานการเรียน  การสอน  การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
- งานดูแล  จัดเตรียม  และให้บริการวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
- งานบริหารและวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- งานพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ                       

                   - งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                    

 ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ   รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี   
การเงิน ยอดเงิน  การทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  
ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ส่วนท่ี ๓ 

  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ได้ทําการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย ใช้
เทคนิค SWOT Analysis  ได้แก่  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้ 

         (๑)  จุดแข็ง  ( S:Strength ) 
- มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
- การคมนาคมสะดวก 

      - วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี 
- ประชากรวัยแรงงานมาก 
- มีความสามัคคีและชอบสนุก 
- มีรถยนต์/รถการเกษตร 
- มีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
- มีปริมาณน้ําฝนมาก 
- มีสถานศึกษาเพียงพอ 
- เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
 

 (๒)  จุดอ่อน  ( W:Weakness) 
   -  มีฐานะยากจน 
   - ไม่มีท่ีกักเก็บน้ํา 
   - การอพยพแรงงาน 
   - ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
   - เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม 
   - ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว 
   - ไม่มีงานทําหลังฤดูเก็บเก่ียว 
   - ไม่มีท่ีท้ิงขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล 
   - การพนัน 
   - มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
 

 (๓) โอกาส  ( O:Opportunity)  
 - มีนักการเมืองระดับชาติในพ้ืนท่ีเพ่ือของบประมาณ 
 - มีโอกาสยกฐานะเป็นเทศบาล 
 - การกําหนดนโยบายของรัฐบาล 
 - ปลอดอบายมุข (ลด,ละ,เลิก) 
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 (๔) อุปสรรค  ( T:Threat) 
  - มีสภาพดินเสื่อมคุณภาพ 
  - ปัญหาครอบครัว 
  - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
  - มีการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 
  - ปุ๋ย/น้ํามัน มีราคาแพง 
   - การระบาดของยาเสพติด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมาว่าองค์ 
การบริหารส่วนตําบลสําโรงได้นําแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์   การ
พัฒนาหรือไม่ 
  ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ปี ๒๕๕๗  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล
สําโรงประมาณการรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   จํานวนท้ังส้ิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๗  ประกอบด้วย  

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๕ 

รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๐๘,๔๑๙.๘๕  ๒๗๘,๐๐๐.-  
๒๐๔,๔๐๐.- 

    หมวดภาษีอากร ๕๖,๖๐๔.๘๘           ๖๒,๐๐๐.-  ๕๖,๓๐๐.- 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ๓๑,๒๖๑.๐๐      ๑๕,๖๐๐.-  ๒๙,๔๐๐.- 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๐๙,๙๙๓.๙๗       ๔๐,๐๐๐.-  ๑๐๙,๐๐๐.- 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์           ๐.๐๐         ๐.-  

 
๐.- 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๐,๐๖๐.๐๐     ๑๖๐,๐๐๐.-  ๙,๒๐๐.- 

    หมวดรายได้จากทุน        ๕๐๐.๐๐   ๔๐๐.-  ๕๐๐.- 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง ๒๐๘,๔๑๙.๘๕  ๒๗๘,๐๐๐.-  ๒๐๔,๔๐๐.- 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 

    หมวดภาษีจัดสรร ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท. ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 

รวม ๒๐,๐๒๗,๖๒๕.๒๑ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเชิงปริมาณ  ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ปี ๒๕๕๗  มีท้ังหมด ๙๔  

โครงการ     ดําเนินการจริง ๗๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๗๒   รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
งบประมาณท่ีใช้

จริง(บาท) 
๑. การพัฒนาคนและ สังคมท่ีมีคุณภาพ ๓๑ ๒๙ ๑,๙๔๐,๘๘๙ 
๒. การแก้ไขปัญหาความยากจน ๙ ๕ ๖,๘๘๖,๓๐๐ 
๓. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๒๐ ๑๗ ๑,๑๕๓,๑๐๒ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน 
การค้า  และการลงทุน 

๒ ๑ ๑๐๐,๗๐๐ 

๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๔ ๓๐,๐๐๐ 

๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ๒๘ ๑๘ ๑,๐๓๒,๖๘๓ 
รวม ๙๔ ๗๔ ๑๑,๑๔๓,๖๗๔ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์ 

ส่วนท่ี  ๔ 
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“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการ

ท่องเท่ียว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึง 
และเป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  ๑.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ท่ัวถึง 

๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๔ แนว 

ทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  ๑.๒ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 
  ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 
  ๓.๔ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
  ๔.๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  ๔.๓ พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา แหล่งน้ําใต้ดินและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมี 
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
  ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
  ๗.๒ อนุรักษ์สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข่งและสามารถแข่งขันได้ 
  ๗.๔ พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเท่ียว 
  ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ๔ แนวทางดังนี้ 

๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 
  ๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ  
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ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

  ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง เป็นการ
แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ มาเป็นวาระระดับพ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีสอดคล้องต่อ
นโยบายรัฐบาลและสอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดขอนแก่น”กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ”์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่นรวมท้ังอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๙ ตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  รวมท้ัง
ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงกรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้ 

    

วิสัยทัศน์(Vision)ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 

“เกษตรกรก้าวหน้า  ชาวประชาสุขสามัคคี 
คมนาคมดี  มากมีแหล่งน้ํา  ก้าวล้ําการศึกษา 
นําพาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมคุณธรรม” 

  

พันธกิจ (Mission) 
 

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๓.  ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น 
๕.  จัดให้มีและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย 
๖.  จัดให้มีและบํารุงรักษาแหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้องการของประชาชน 
๗.  ส่งเสริมด้านการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
๘.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
๙.  รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพท่ีสมดุล และยั่งยืน 
๑๐. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรท่ีดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  
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เป้าหมาย  
๑. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 
๒. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
๓. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
๒)   ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
๓)   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ตําบลและมีการกรายตามท้องตลาด 
๓. กลุ่มมีการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง 
๔. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมข้ึน  ต้นทุนน้อยและได้ราคาดี 
๕. พ้ืนท่ีทําการเกษตรมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรตามสภาพพ้ืนท่ี 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
เป้าหมาย 
        ๑.   ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    เป็นคนดี    มีคุณภาพ   มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สูส่ังคมฐานความรู้ 
        ๒.  ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
        ๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
         ๔.  ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีทําให้ชุมชน  สังคม  มีความสมานฉันท์และสันติสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระดับท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา พยาบาล 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ 
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
๕.  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป 

        ๖.  สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านท่ีอยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
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๑. จํานวนประชาชนท่ีได้รับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
๒. จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพท่ีดี 
๓. จํานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
๔. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
     เป้าหมาย 
 ๑. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล     ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 

๒. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน 
        ๓. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมตําบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

๔. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
๒. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน 
๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๔.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา 
๒. จํานวนป้ายจราจรท่ีติดต้ัง 
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. จํานวนระบบประปาท่ีก่อสร้างและซ่อมแซม 

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
             เป้าหมาย 

เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ และ
สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้ทําลาย
ต้นไม้ไปมากกว่านี้  ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในตําบล 
        แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

   ๒.  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      ๓.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
      ๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
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ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
๒. จํานวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน 
๓. จํานวนแหล่งน้ําท่ีได้รับการปรับปรุง 
๔. จํานวนครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๕.   จํานวนหมู่บ้านไม่มีน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
 ๖.   จํานวนหมู่บ้านท่ีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 

                          ๗.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
เป้าหมาย 

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
๓. ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
๔. สร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคส่วน 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลกร 
  ๒.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                  
  ๓.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 
 ๔.   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ 
 
 
ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
๓. จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
๔. ประชาชนในท้องถ่ินมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
๕. จํานวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนท่ีดี 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

นายสมัย  หลินศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สําโรง  เม่ือวันท่ี  ๙  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังนี ้
นโยบายเร่งด่วน 

๑.๑  ปรับปรุงถนนหนทางท่ีชํารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในเส้นทางเชื่อมระหว่างตําบล  หมู่บ้าน  ภายใน
หมู่บ้าน  และถนนพ้ืนท่ีทางการเกษตรภายในตําบล 
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๑.๒  ดําเนินการติดต้ังและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในพ้ืนท่ีทุกหมู่บ้านเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๓  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงให้เป็นศูนย์เด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
๑.๔  จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วย  ตลอดท้ังด้อย

โอกาส  อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
๑.๕  ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนด้านการกีฬานันทนาการเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
๑.๖  ปรับปรุงระบบบริหารราชการขององค์การบริหารราชการส่วนตําบลสําโรงโดยใช้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีท้ังนี้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ 

๑.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑  การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหาคนว่างงาน  สร้างรายได้เสริม  โดยจัดหางานโดย

ประสานงานกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 
      ๑.๒  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมข้ึน     
๒.  นโยบายด้านการเกษตร 

   ๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  ภาคการเกษตร  โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

   ๒.๓  เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงไร่นาตามความเหมาะสม 
๓. นโยบายด้านการคมนาคม 
      ๓.๑  ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

 ๓.๒  ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ํา  ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
๔.  นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

   ๔.๑  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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                                                     การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  
๑.๑ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. พัฒนาหมู่บ้านตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต 

ตําบลสําโรง   
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หมู่บ้านในตําบลสําโรง
ได้รับการส่งเสริม
เรื่องความสะอาด
จํานวน ๙ หมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยห่างไกล
จากโรคภัย 

สํานักปลัด 

๒. อบรมเกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริห์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริห์ 

ดําเนินการจัดอบรมประชาชน
ตําบลสําโรงให้ความรู้เกษตร
พอเพียงตามแนว

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับการ
อบรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๑๕ ของจํานวน

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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พระราชดําริห์และศึกษาดูงาน ครัวเรือนทั้งหมด 
๓ โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดําริ 

ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชดําริ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ดําเนินการสํารวจพืช
ที่ควรอนุรักษ์จํานวน 
๑  ครั้ง 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญพืชที่
ใกล้สูญพันธ์ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. อบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชนในเขตตําบล
สําโรง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
รายได้ 

ตําบลสําโรง                    
หมู่ ๑ – หมู่ ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพได้รับการ
ส่งเสริมจํานวน ร้อยละ  

ราษฎรได้รับการ
อบรมส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 
 

๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์
จําหน่ายสินค้าโอทอป 
(OTOP) ตําบลสําโรง 

เพื่อจําหน่ายสินค้าโอ
ทอป (OTOP) ตําบล
สําโรง 

จํานวน  ๑   แห่ง - ๓๐๐,๐๐๐ - มีศูนย์จําหน่ายสินค้าโอท๊
อปจํานวน ๑  ศูนย์ 

มีที่จําหน่ายสินค้า     
โอทอป (OTOP) 
ตําบลสําโรง 

กองช่าง 

๓ โครงการประกวดสินค้า
โอทอป 

เพื่อคัดเลือกสินค้าโอ
ทอปประจําตําบล 

จํานวน  ๑  ประเภท ๑๐,๐๐๐ - - มีผลิตภัณฑ์โอท๊อป
ประจําตําบลสําโรง 

มีผลิตภัณฑ์โอ
ทอปประจําตําบล 

สํานักปลัด 

๔ โครงการปรับปรุงเมล็ด เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จํานวน  ๙  หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ - - มีการปรับปรุงพัฒนา มีผลผลิตที่ อบต.สําโรง/
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พันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวให้กับชาวนา พันธุ์ข้าวให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

เหมาะสมกับ
ความต้องการของ
ตลาด 

กศน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ศึกษา/วิจัย/เก็บข้อมูล
วัฒนธรรมประจําท้องถิ่น 

เพื่อศึกษาความรู้และ
เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตท้องถิ่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

ข้อมูลและคําตอบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 
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๑. วันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนตําบล
สําโรง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนตําบล
สําโรง เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
ความสนุกสนาน 

ส่วน 
การศึกษา 

๒.  จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)  

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง,โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  และใน
เขตตําบลสําโรง 

๑,๓๕๕,๖๒๐ 
 

๑,๓๕๕,๖๒๐ 
 

๑,๓๕๕,๖๒๐ 
 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมนม ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ส่วน 
การศึกษา 

 

๓. อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขต อบต.สําโรง 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 
 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 
 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ส่วน 
การศึกษา 

 

๔. จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง 

๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ส่วน
การศึกษา 

 

 
 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕.  จ้างเหมาพาหนะ เพื่อให้เด็กเล็กมีรถรับส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เด็ก ศพด. ได้รับการ นักเรียน ศพด. ส่วน
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รับ-ส่งเด็กเล็ก ได้รับความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

เล็กตําบลสําโรง  ๙  
หมู่บ้าน 

บริการในการเดินทาง
ไปกลับอย่างสะดวก
และเหมาะสม ร้อยละ 
๑๐๐ 

ตําบลสําโรง มีรถ
รับส่งได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง  

การศึกษา 
 

๖. จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ
การศึกษาอย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีวัสดุ
การศึกษาอย่าง
เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ส่วน
การศึกษา 

 

๗. ทุนการศึกษา
ประเภทเครื่องแต่ง
กายสําหรับเด็กที่
ยากไร้ 

เพื่อให้ทุนการศึกษา
ประเภทเครื่องแต่งกาย
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
สําโรงที่ยากไร้ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตําบลสําโรง 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เด็กด้อยโอกาสใน 
ศพด.ได้รับการ
ช่วยเหลือประเภท
เครื่องแต่งกาย ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กเล็กด้อยโอกาส
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลสําโรง
มีความพร้อมใน
เครื่องแต่งกาย 

ส่วน
การศึกษา 

 

๘. ก่อสร้างรั้ว ศพด. เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กเล็กตําบลสําโรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างรั้วใน 
ศพด. ร้อยละ ๓๐ ในปี 
๕๘ ร้อยละ ๕๐ ในปี 
๕๙ และร้อยละ ๗๐ ใน
ปี ๖๐ 

- ศพด.มีรั้วรอบ
ขอบชิดที่
เหมาะสม 
- เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
 

ส่วน
การศึกษา 

 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

      งบประมาณและที่ผ่านมา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๙. ซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้มีความคงทนและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
สําโรง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อาคารเรียนมีความ
คงทนและปลอดภัย 
ร้อยละ ๙๕ 

-มีอาคารเรียนที่
ปลอดภัยและคงทน 
 

ส่วน
การศึกษา 

๑๐
. 

บัณฑิตน้อย เพื่อมอบใบประกาศให้
นักเรียนที่จบการศึกษา
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง 

จัดกิจกรรมมอบใบ
ประกาศแก่เด็กที่จบ
การศึกษาจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลสําโรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนจาก 
ศพด.ที่จบ

การศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 

๑๐๐ 

-เด็กที่เรียนจบ
การศึกษาจาก ศพด.
ตําบลสําโรงได้รับ 
ใบประกาศและมีความ
ภาคภูมิใจ 

ส่วน
การศึกษา 

๑๑
. 

ปฐมนิเทศพบปะ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาร่วมกัน 

ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลสําโรง ๑๑๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ปกครองนักเรียนใน 
ศพด. มีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

๘๐% 

มีแนวทางการพัฒนา
การศึกษาที่
หลากหลายทําให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วน
การศึกษา 

๑๒ โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย 

ศูนย์มีสื่อการเรียนการสอน
เหมาะกับพัฒนาการทั้ง ๔  
ด้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.มีสื่อการเรียน
การสอนที่พอเพียง 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยเต็ม
ศักยภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ/

ศพด. 

๑๓ ศพด.วิถีพุทธ บูรณาการการจัด
ประสบการณ์กับกิจกรรม
ในสังคม 

เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม
ประสบการณ์โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กใน ศพด.ได้รับการ
ส่งเสริมประสบ การณ์

ร้อยละ ๑๐๐ 

เด็กเล็กอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างสงบสุข 

ส่วน
การศึกษาฯ/

ศพด. 
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๒.๑ แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔ ฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

ครู ใน ศพด. ตําบลสําโรง 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อย
ละ ๘๐ ผ่านพัฒนา

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๕
. 

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตตําบลสําโรง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
โรงเรียนบ้านหนองกาว 
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง
ดอนแดง 
โรงเรียนบ้านสําโรง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขตพื้นที่
ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีกิจกรรม
เข้าค่ายทางวิชาการ 
 

ส่วน
การศึกษา 

๑๖
. 

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
ที่ ๗  ตําบลสําโรง 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ ๗ ตําบลสําโรง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ ๗            
ตําบลสําโรง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา  ที่ ๗  
ตําบลสําโรงได้รับ
การสนับสนุน ๑ 

ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ ๗ 
สําโรง ได้ตัวแทน
นักกีฬาไปแข่งขันใน
ระดับสูงต่อไป           

ส่วน
การศึกษา 
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๒.๒ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

หมู่ ๑-๙ ตําบลสําโรง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วันสําคัญทางศาสนา
ได้รับการส่งเสริม 

วันสําคัญทางศาสนาได้รับ
การส่งเสริม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒. บวชชีพราหมณ์เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและศาสนา 
ให้คงอยู่ 

ประชาชนตําบลสําโรง
ทุกหมู่บ้านและ
ประชาชนในตําบล
ใกล้เคียง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบวชชี
พราหมณ์เพิ่มขึ้นในแต่
ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐  

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ศาสนา 

ส่วน
การศึกษา 

๓. จัดงานประเพณี          
วันสงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมให้คงอยู่ 

ประชาชนตําบลสําโรง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หมู่บ้านที่ได้รับการ
ส่งเสริมร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนเห็นความสําคัญ 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

ส่วน
การศึกษา 

๔. จัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมให้คงอยู่ 

ประชาชนตําบลสําโรง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีความสุข
และเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ประเพณีและวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

๕. จัดงานรัฐพิธีงาน
ประเพณีและโครงการ  
ตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อเป็นการรักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสนอง
นโยบายรัฐบาล 

ประชาชนตําบลสําโรง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของงานรัฐ
พิธีและงานตาม

นโยบายที่ดําเนินการ 

ดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

สํานักปลัด 

๖. อบรมความรู้เรื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ผู้นําชุมชน และ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้นําชุมชนและประชา 
ชนตําบลสําโรงได้รับการ

ผู้นําชุมชน และประชาชน สํานักปลัด 
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กฎหมายที่ควรรู้ เรื่องกฏหมายให้แก่ 
ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนตําบลสําโรง 

ประชาชนตําบลสําโรง ส่งเสริมความรู้เรื่อง
กฏหมายร้อยละ ๕ ในปี 
๕๙ ร้อยละ ๗ ในปี ๖๐ 
ร้อยละ ๑๐ ในปี ๖๑ 

ตําบลสําโรงมีความรู้เรื่อง
กฏหมายมากยิ่งขึ้น 

 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. จัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นํา
ชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ ๘๐ 
เห็นความสําคัญของ

ท้องถิ่นไทย 

เห็นความสําคัญของวัน
ท้องถิ่นไทย 

สํานักปลัด 

๘. จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมให้คงอยู่ 

ตําบลสําโรง               
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙   

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จํานวนหมู่บ้าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มี

การส่งเสริมการจัด
งานบุญเบิกบ้าน 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญประเพณี
และวัฒนธรรม 

ส่วน
การศึกษา 

๙. จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 

ตําบลสําโรง  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ตําบลสําโรงมีการจัด
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑ ครั้ง 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ได้รับ
การอนุรักษ์ 

สํานักปลัด 

๑๐
. 

อุดหนุนอําเภอหนองสอง
ห้องตามโครงการจัดงาน
เทศกาลงานไหมประเพณี
ผูกเสี่ยว และงานกาชาด 

เพื่ออุดหนุนการจัด
งานกาชาดอําเภอ
หนองสองห้อง 

อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้อง ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนการจัดงาน
กาชาด อ.หนองสอง
ห้อง จํานวน ๑ ครั้ง 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี 

สํานักปลัด 
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๑๑ อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาด 

เพื่ออุดหนุนการจัด
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่น ปีละ ๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อุดหนุนการจัดงาน
กาชาด จ.ขอนแก่น 

จํานวน ๑ ครั้ง 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี 

สํานักปลัด 
 

๑๒ อุดหนุน อ.หนองสองห้อง
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
และวันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อเป็นการรักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้อง ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้อง ปีละ ๑ ครั้ง 

ดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเป็น
เอกลักษณ์ของไทย 

สํานักปลัด 
 

 
๒.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. รณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า   
จํานวน ๙ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ    

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ามากขึ้น 

ส่วน
สาธารณสุข 

 
๒. รณรงค์ควบคุม

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงปลอด
จากโรคไข้เลือดออก 

ดําเนินการพ่นหมอกควัน 
ใส่ทรายอะเบท  
จํานวน  ๙  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนได้รับการ
ป้องกันยุงลาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์และ
ปราศจากโรค 

ส่วน
สาธารณสุข 

 
๓. พัฒนาศักยภาพระบบ

บริการการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

- จ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ 
- ค่าอบรมกู้ชีพรายเก่าและ
รายใหม่ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ อาสากู้ชีพได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ 

๑๐๐ 

ผู้ปฏิบัติการในระบบ
แพทย์ฉุกเฉินมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
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- ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 

๔. เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับตําบล 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการและ
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกคนในพื้นที่ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล
สําโรง ๑ ครั้ง 

 

ครัวเรือนในตําบล
สําโรงได้รับการ
จัดบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

ส่วน
สาธารณสุข 

 

 
 
๒.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน      
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการและสาธารณสุข
ให้แก่หมู่บ้าน 

อุดหนุนทั้ง ๙ 
หมู่บ้านในตําบล
สําโรง  

๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ศสมช. ได้รับการ
สนับสนุน ๙ 

หมู่บ้าน 

ได้รับการจัดบริการ
และสาธารณสุข
อย่างทั่งถึง 

ส่วน
สาธารณสุข 

 
๖. อุดหนุนอําเภอหนองสองห้อง

ตามโครงการสนับสนุนการ
บริจาคโลหิต 

เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาค
โลหิต 

อุดหนุนอําเภอ
หนองสองห้อง       
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนการบริจาค
โลหิตให้อําเภอปี

ละ ๑ ครั้ง 

มีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับการรับ
บริจาคโลหิต 

สํานักปลัด 
 

๗. อุดหนุนอําเภอหนองสองห้อง
ตามโครงการขอรับเงิน

เพื่อสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

อุดหนุนอําเภอ
หนองสองห้องปีละ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุดหนุนอําเภอ
หนองสองห้อง ปี

มีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับดําเนิน

สํานักปลัด 
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สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  

เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ๑ ครั้ง ละ ๑ ครั้ง กิจกรรม 

๘. ตรวจสุขภาพประจําปี 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง อบต.สําโรง 

เพื่อตรวจสุขภาพประจําปี 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง อบต.สําโรง 

บุคลากรสังกัด 
อบต.สําโรงได้รับ
การตรวจสุขภาพ 
ปีละ  ๑  ครั้ง 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  พนักงานได้รับการ
ส่งเสริมด้าน

สุขภาพร้อยละ 
๑๐๐ 

พนักงานมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกล
โรคภัย 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
๒.๔  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสําโรง 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

เยาวชนและประชาชน
ตําบลสําโรง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๕๐ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกีฬา
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ส่วนการศึกษา 
 

๒. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้กับ ๙

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนการ

ประชาชนได้ออก
กําลังกายและมี

ส่วนการศึกษา 
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หมู่บ้านในตําบลสําโรง กีฬา จํานวน ๙ 
หมู่บ้าน 

สุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ จัดทําข้อมูลด้านอาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานใน
การประกอบอาขีพ 

มีข้อมูลด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริม
และอนุรักษ์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ภูมปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และส่งเสริมทุก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๒.๖  แนวทางการพัฒนา   สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 
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ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพในการดํารงชีวิต 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการดํารงชีวิต 
จํานวน  ๗๗๗    คน 

๖,๐๕๐,๔๐๐ ๖,๐๕๐,๔๐๐ ๖,๐๕๐,๔๐๐ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพใน
การดํารงชีวิต ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุจํานวน
๗๗๗ คนได้รับ
เบี้ยยังชีพครบ 

สํานักปลัด 

๒. เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้รับ
เบี้ยยังชีพในการดํารงชีวิต 

คนพิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการดํารงชีวิต 
จํานวน  ๑๔๒  คน 

๘๕๒,๐๐๐ ๘๕๒,๐๐๐ ๘๕๒,๐๐๐ ผู้พิการในพื้นที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ ร้อย

ละ ๑๐๐ 

คนพิการจํานวน
๑๔๒  คน ได้รับ
เบี้ยยังชีพครบ 

สํานักปลัด 

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพในการดํารงชีวิต 
จํานวน  ๑๗  คน 

๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รัรบการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพ  

ร้อยละ ๑๐๐   

ผู้ป่วยเอดส์
จํานวน๑๗ คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบ 
 

สํานักปลัด 
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ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔. ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่
อาศัย 

ประชาชนตําบลสําโรง ๑๐๐,๐๐๐ - - ผู้ยากได้รับการความ
ช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัย จํานวน  ๑ 

ราย 

ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยและมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๕. ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนตําบลสําโรง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้เดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความ

เดือดร้อน ร้อยละ ๘๐  

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๖. ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพสตรี  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ คนชรา 

เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา    
คนพิการ และสตรี 

อบรบให้ความรู้ผู้ดูแล
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา    
คนพิการ และสตรี 
ด้านอาชีพ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
คนพิการได้รับการ
ดูแล ร้อยละ  ๑๐๐ 

ผู้ด้อยโอกาส คนชรา           
คนพิการ และสตรี
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๗. บริการรับส่งผู้ป่วย
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  
คนพิการในเขตตําบล
สําโรง 

ช่วยเหลือให้ความสะดวกใน
การทางไปโรงพยาบาลแก่
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  
คนพิการในเขตตําบล
สําโรง 

ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  
คนพิการในเขตตําบล
สําโรง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  
คนพิการได้รับการ

ช่วยเหลือในการเดิน
ไปโรงพยาบาล 

ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  
คนพิการได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เดินไปโรงพยาบาล 

สํานักปลัด 
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๒.๖  แนวทางการพัฒนา   สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘. อุดหนุนชมรมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ตําบลสําโรง 

ผู้สูงอายุตําบล
สําโรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนชมรมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ จํานวน ๑ ครั้ง 

สมาชิกได้รับ
สวัสดิการและการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ 
 

สํานักปลัด 

๙ จัดซื้อรถกู้ชีพ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในเขต
ตําบลสําโรง 

จํานวน  ๑  คัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จัดซื้อรถกู้ชีพ จํานวน ๑ 
คัน 

ผู้สูงอายุ และคน
พิการได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. ซ่อมแซมถนน คสล. 
กลางหมู่บ้านหนองกาว 
ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๖๐ ม. 

๓๒๙,๖๐๐ - - ซ่อมแซมถนนกลางหมู่บ้าน
หนองกาวหมู่ ๒ จํานวน  ๑  

สาย 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒. ปรับปรุงถนนดินเป็น
ถนนหินคลุกสายห้วยโป่ง 
ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๑๐๐ ม. 

๒๒๓,๐๐๐ - - ผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าว
ได้รับความสะดวก 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๓. ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ ๘ เพื่อให้ประชาชนมี
ลานกีฬาเพื่ออกกําลัง
กาย 

ลานกีฬา ขนาดกว้าง  
๔๗ ม. ยาว ๖๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ ๘๐ 

ประชาชนมีได้รับ
การส่งเสริมกีฬา
เพื่อส ุขภาพ 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.สาํโรง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น....                                               หนา้ ๕๖                                                                                          

๔. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง  ๔  เมตร   
ยาว ๑๕๐  เมตร         

๓๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัดโพธิ์ชัยจํานวน ๑ 

เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๕. ขยายสะพานลําห้วยตอ
ประดู่ ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขยายสะพานขาด
กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๒๒ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ขยายสะพาน จํานวน  ๑  
จุด 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

 
 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. ถนนหินคลุกสายโสกกุง-ห้วย
หินลาด ม.๕ 

เพื่อให้มีเส้นทางขนส่ง
การเกษตรที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๓ ม.
หนา ๐.๐๗ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐ - - ถนนสายโสกกุง-ห้วย
หินลาด  ๑ เส้นทางมี

ความสะดวก 

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 

๗. ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยตอดู่  
พร้อมขุดลอก ม.๙ 

มีฝายเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตรหน้าแล้ง 

ขุดลอกฝายขนาดยาว 
๔๘๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.
กว้าง ๓ ม. 

๑,๕๘๖,๐๐๐ - - มีพื้นที่ในการเก็บกับน้ํา 
เพิ่มขึ้น ๑ จุด 

มีแหล่งเก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 

๘. วางท่อระบบประปารอบ
หมู่บ้าน หมู่ ๔ 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการใช้
น้ําประปา 

วางท่อระบบประปา
ขนาด ๒ นิ้ว 
ระยะทางรวม 

๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนหมู่ ๔ มีน้ําใน
การบริโภคเพียงพอ ร้อย
ละ ๑๐๐ ของครัวเรือน

ประชาชนมีน้ําดื่ม
น้ําใช้ที่สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
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๑,๑๕๐ ม.  ทั้งหมด 
๙. ก่อสร้างถนน คสล.รอบ

หนองแวง ม.๖ 
เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล 
กว้าง  ๓ ม.ยาว  
๓๐๐ ม. 

๔๗๐,๐๐๐ - - ถนน คสล.สายรอบ
หนองแวง มีความ

สะดวก 

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง  
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 

๑๐. ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
แยกหนองกาว – ร.ร.บ้าน
สําโรง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ยาว  ๒๗๙ ม. กว้าง ๖ 
ม. 

- ๙๒๗,๐๐๐ - ซ่อมแซมถนนสายจาก
แยกบ้านหนองกาว-

ร.ร.สําโรง 

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต,หน่วยงาน

อื่น) 
๑๑. เดินท่อประปาภายใน

หมู่บ้าน 
ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง 

วางท่อขนาด  ๒ นิ้ว 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร   

- ๖๔,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ําใช้
สะดวกทุกครัวเรือน 
คิดเป็น ๑๐๐% ของ

ครัวเรือน 

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงาน
อื่น) 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๒. เสริมฝายกั้นน้ํา ๒ จุด สามารถเก็บน้ําได้อย่าง
เพียงพอ 

กั้นฝายยาว  ๒๒ ม. 
สูง ๓  เมตร   
 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีฝายกั้นน้ําที่ใช้งานได้ดี
เพิ่มขึ้น  ๑ จุด 

มีที่เก็บกักน้ําไว้ใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๑๓ ชุดลอกลําห้วยวังไผ่ ม.๔ ขุดลอกลําห้วยวังไผ่เพื่อ
เก็บกักน้ํา 

ขุดลอกลําห้วยวังไผ่  
กว้าง  ๘  ม. ลึก ๓ 
ม. ยาว  ๖๐๐ ม.         

- ๔,๘๐๐,๐๐๐ - มีพื้นที่เก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น  
๑  จุด 

มีที่เก็บกับน้ํา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล - ๒๒๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน จํานวน  ๑  ประชาชนสะดวก กองช่าง 
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บ้านนายสิง-วัด สัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง  ๓ ม.ยาว  
๓๐๐ ม. 

เส้น ในการสัญจรไปมา (อบต,หน่วยงาน
อื่น) 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกหนองกาว-บ้านสําโรง 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล 
กว้าง  ๓ ม.ยาว  
๓๐๐ ม. 

-   - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
แยกบ้านหนองกาว-บ้าน
สําโรง จํานวน ๑ เส้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
๑๖ ปรับปรุงถนนภายใน

หมู่บ้านพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ระยะทาง  ๓๐๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา 

- ๒๕๐,๐๐๐ - ปรับปรุงถนนพร้อมวาง
ท่อจํานวน  ๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
๑๗ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

ม.๘ 
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๕๘๖,๐๐๐  ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ ๘  ๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
๑๘ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย

หน้าวัด ม.๙ 
เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ยาว  ๕๘๖ ม. กว้าง 
๖ ม. 

 ๒,๙๐๐,๐๐๐  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
๒ จํานวน ๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
เหล่านกชุม หมู่ที่ ๔ – 
บ้านดอนแดง   

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  ๖  เมตร   
ยาว  ๑,๖๐๐  
เมตร          

- ๔,๘๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เหล่านกชุม-บ้านดอนแดง 

๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒๐ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า      เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใช้ หมู่ที่ ๑ – ๙ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 
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หมู่ที่ ๑ –  หมู่ ๙ อย่างพอเพียง จํานวน ๙ หมู่บ้าน ใช้อย่างพอเพียง (อบต,หน่วยงาน
อื่น) 

๒๑ ขยายเขตประปา หมู่ ๑ -   
หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างพอเพียง 

หมู่ที่ ๑ - ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําใช้ ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
(อบต,

หน่วยงานอื่น) 
๒๔ ก่อสร้างถนนหินคลุก     

หัวโสกกุง– วังหิน      
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง ๖   เมตร   
ยาว  ๑,๐๐๐  
เมตร          

- - ๓๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เหล่านกชุม-บ้านดอนแดง 

๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒๕ ขยายไหล่ทางภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ขยายไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร             
ยาว ๒๑๕ เมตร 

- ๑๐๗,๕๐๐ - ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เหล่านกชุม-บ้านดอนแดง 

๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล.       
สี่แยกกลางบ้าน – บ่อ
น้ําซึม    หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง  ๖  เมตร   
ยาว  ๕๐๐ เมตร         

- ๕๐๐,๐๐๐ - ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เหล่านกชุม-บ้านดอนแดง 

๑ เส้น 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

 
 
 
 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 
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๒๗. ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากนาพ่อ
อํานวย – ชลประทาน
หนองแวงตอตั้ง  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กว้าง ๙  เมตร   
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร         

- ๑๖๗,๐๐๐ - ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ 
เกษตรจากนาพ่ออํานวย-

ชลประทาน จํานวน ๑ เส้น  

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒๘. หนึ่งวันหนึ่งฝายถวายใน
หลวง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร  
 

จํานวน  ๓   ฝาย ๑๕๐,๐๐๐ - - พื้นที่ได้รับผลประโยชน์จาก
ฝายไม่น้อยกว่า ๘๐๐  ไร่ 

ราษฎรมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร  

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๒๙. ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านหมู่ ๑ – หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ตําบลสําโรง หมู่ ๑ –  
หมู่ ๙  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เส้นทางสัญจนในหมู่บ้าน
ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้การ
ได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

การคมนาคม 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๓๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ ๑ – หมู่ ๙ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

หมู่ ๑ –  หมู่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุอันตรายมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพิ่มขึ้น ๙ หมู่บ้าน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๓๑ โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ําลําห้วยเสือเฒ่า 

มีฝายเก็บกักน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
เลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง 

ลําห้วยเสือเฒ่า - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีฝายกั้นน้ําเพิ่มจํานวน  ๑  
จุด ในปี ๕๙ 

มีน้ําเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและ
เลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๓๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
๓,๗,๙ 

มีถนนลาดยางเชื่อมต่อ
ภายในหมู่  ๓,๗,๙ 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางยาว  ๓  
กิโลเมตร 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ มีถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
จํานวน  ๑  สาย 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

 (อบต,หน่วยงาน
อื่น) 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) ( KPI ) 
๓๓. ก่อสร้างถนนดินตําบล

สําโรง   หมู่ ๑ – หมู่ ๙ 
เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ตําบลสําโรง หมู่  ๑ –  
หมู่ ๙  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - มีถนนดินเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสะดวกไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเส้นทางทั้งหมด 

การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
(อบต,หน่วยงาน

อื่น) 

๓๔ โครงการขุดลอกหนอง
เรือ 

ขุดลอกหนองเรือเพื่อ
เก็บกักน้ํา 

ขุดลอกหนองเรือ
จํานวน  ๑  แห่ง            

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่เก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น  ๑  จุด 

มีที่เก็บกับน้ํา
เพิ่มขึ้น 

 (อบต,หน่วยงาน
อื่น) 

๓๕ โครงการขุดลอกร่องน้ํา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑-
๙ 

เพื่อขุดลอกร่องระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน 

ตําบลสําโรง หมู่  ๑ –  
หมู่ ๙  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีร่องระบาย
น้ําสะดวกสบายไม่

น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
สุขอนามัยที่ดี 

กองช่าง 

 ประปา         

 ประปา         

 
 
 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
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ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. อบรมฝึกทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนความรู้ทักษะ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ อปพร. 

อปพร.ตําบลสําโรง  
 

- ๑๐๐,๐๐๐ -  สมาชิก อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับ
การฝึกอบรมทบทวน 

สมาชิก อปพร.
ได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๒. จัดตั้ง อปพร. เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ อปพร. ราย
ใหม่ 

อปพร.ตําบลสําโรง  
 

๒๐๐,๐๐๐ - - มีสมาชิกสมาชิก อป
พร. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕ 

สมาชิก อปพร.ราย
ใหม่ ได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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๓.๓  แนวทางการพัฒนา   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อตั้งจุดตรวจรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ตั้งจุดตรวจตําบลสําโรง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี

ใหม่ให้เป็น 0 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพสิน 

สํานักปลัด 
 

๒. รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อตั้งจุดตรวจรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจตําบลสําโรง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิต
จาก อุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ให้
เป็น 0 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพสิน 

สํานักปลัด 
 

๓. อุดหนุน สภ.หนองสอง
ห้อง 

อดหนุนงบประมาณให้ สภ.
หนองสองห้องตาม
โครงการอบรมการดํารงชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม 

อุดหนุน สภ.หนองสองห้อง  
ปีละ ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ - - อุดหนุน สภ.หนอง
สองห้อง ตามโครงการ
ที่ขอรับการอุดหนุน ๑ 

ครั้ง 

สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

สํานักปลัด 

๔. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟเตือน  ไฟสัญญาณ
จราจรในพื้นที่ 

ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบไฟเตือน  
ไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ 

ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซอมแซม
ระบบไฟจราจรในพื้นที่ 
จํานวน  ๕  จุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีสัญญาณไฟเดือน ไฟ
จราจรที่ใช้การได้ใน
จุดเสี่ยง จํานวน  ๕  

จุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

สํานักปลัด 
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๓.๔  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. คนมหาดไทย ปลอดยา
เสพติด 

เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและ
พนักงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่ปลอดยาเสพ

ติดร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในบุคลากร
ของ
กระทรวงมหาดไทย 

สํานักปลัด 

๒. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น     
ปีละ ๑ ครั้ง  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

จังหวัดขอนแก่น  ๑ 
ครั้ง 

ประชาชนและแกน
นําหมู่บ้านมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันยาเสพติด 

สํานักปลัด 
 

๓. อุดหนุนอําเภอหนองสอง
ห้องตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

ลดปัญหายาเสพติด
และขจัดความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

อุดหนุนอําเภอหนองสองห้อง  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้องตาม

โครงการป้องกันและ
ไขปัญหายาเสพติด  

๑ ครั้ง 

หมู่บ้านมีระบบการ
เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
 

๔. รณรงค์ชุมชนต่อต้านยา
เสพติด 

ลดปัญหาและต่อต้าน 
ยาเสพติด 

ตําบลสําโรง หมู่ ๑- หมู่ ๙ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนตําบล
สําโรง ร้อยละ  ๘๐  

หมู่บ้านมีระบบการ
เฝ้าระวังปัญหายา

สํานักปลัด 
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ร่วมต่อต้านปัญหายา
เสพติด  

เสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๑  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนเกษตรอําเภอ
หนองสองห้อง 

เพื่ออุดหนุนให้เกษตรอําเภอ
หนองสองห้อง  ตามโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุน  

อุดหนุนเกษตรอําเภอ
หนองสอง 

๒๐,๐๐๐ - - อุดหนุนสํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองสอง
ห้อง จํานวน  ๑  ครั้ง 

มีเงินทุนดําเนิน
โครงการ ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ถูกต้อง 
ลดต้นทุนการผลิต 

สํานักปลัด 
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๔.๒  แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. ปลูกหญ้าแฝก ป้องกันหน้าดินและแหล่งน้ํา
ไม่ให้พังทลาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสําโรง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ พื้นที่สาธารณะได้รับ
การบํารุงรักษาดินด้วย
หญ้าแฝกจํานวน  ๒  

ไร่ 

ยืดหน้าดินและแหล่ง
น้ําไม่ให้พังทลาย 

สํานักปลัด 
 

๒. ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

ประชาชนมีความตระหนัก 
หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่
ตําบลสําโรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พื้นที่ป่าสาธารณะ
ได้รับการบํารุงรักษา
ไม่น้อยกว่า ๒  ไร่ 

ประชาชนให้
ความสําคัญในการ
ปลูกป่ารักษา
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
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๕.๔  แนวทางการพัฒนา   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑.  อุดหนุน อบต.ดงเค็งตาม                 
โครงการสร้างความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบรวมกลุ่มพื้นที่ 

เพื่อร่วมมือกันกําจัดขยะ
มูลฝอย 

อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ตําบลสําโรงมีสถานที่
กําจัดขยะ   

เกิดความร่วมมือกัน
กําจัดขยะมูลฝอย 

ส่วน
สาธารณสุข 

 

๒. จัดซื้อถังขยะ เพื่อใส่ขยะ และสิ่งปฏิกูล
ต่าง ๆ 

ถังขยะ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะในครัวเรือนจํานวน 

ปราศจากขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

ส่วน
สาธารณสุข 
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๓๐ ถัง 
๓. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย 

เพื่ออบรมให้ความรู้การ
กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสีย 

ตําบลสําโรง  ๙  
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําความรู้ไป
เผยแพร่ได้ไมน้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของจํานวน 
ครัวเรือนทั้งหมด 

ทุกหมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ 

ส่วน
สาธารณสุข 

 

๔. ค่าบริการจัดการขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะ 

ค่าตอบแทนพนักงาน
เก็บขยะ,ค่าน้ํามัน,   
ค่าซ่อมรถ,ค่าที่ทิ้งขยะ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรื่อนในตําบล
สําโรงไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 40 ได้รับบริการ
กําจัดขยะจาก อบต. 

ทุกหมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ 

ส่วน
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
๕.๑  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากร 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทํางานของผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ

ศึกษาดูงานสําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
ผู้นําชุมชน พนักงานส่วน

บุคลากรปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง 

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้นําชุมชน  พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
อบต.สําโรง 

ตําบล และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 

๑๐๐ 

และมี ความพึงพอใจ
ในการทํางาน 

๒. ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน  
ค่าเดินทาง และค่าที่พัก 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วม
การอบรมอย่างน้อยคนละ 
๑ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

บุคลากรมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ 

สํานักปลัด 
 

๔. จัดซื้อโต๊ะขาวยาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

จํานวน  ๑๐   ตัว ๓๐,๐๐๐ - - จัดซื้อโต๊ะขาว จํานวน 
๑๐ ตัว 

มีโต๊ะใช้ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

สํานักปลัด 

๕. จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จํานวน  ๒๐  ตัว ๒๐,๐๐๐ - - จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ
ราชการจํานวน  ๒๐  ตัว 

ผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

สํานักปลัด 
 

๖. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เก็บเอกสารต่าง ๆ ของ
สํานักงาน 

จํานวน  ๒    ตู้ ๑๐,๐๐๐ - - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จํานวน  ๒  ตู้ 

เก็บเอกสารอย่างมี
ระเบียบ 

สํานักปลัด 

๕.๑  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากร 
 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การ

เพื่อสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําโรง 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

ต่อเติมอาคารที่ทําการ 
อบต. 

มีสถานที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 
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บริหารส่วนตําบล
สําโรง 

 

๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อบต. สําโรง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําโรง 

๑๐๐,๐๐๐ - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
พื้นที่จํานวน ๒ ไร่ 

อบต. มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

สํานักปลัด 

๙. ปรับปรุงอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อปรับปรุงอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําโรง 

๑๐๐,๐๐๐ - - ปรับปรุง อาคารป้องกัน 
จํานวน ๑ หลัง 

มีอาคารที่แข็งแรงและ
น่าอยู่ 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๒  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                   

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
 

หน่วยงานที่ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) ( KPI ) ได้รับ รับผิดชอบ 
๑. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อบต.ระดับ
อําเภอ 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอําเภอ 

อุดหนุน ปีละ  ๑  ครั้ง ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต.ระดับอําเภอ 
๑ ครั้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานให้มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๒. อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้องตามโครงการ
อําเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 

เพื่ออุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้องตามโครงการ
อําเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 

อุดหนุนอําเภอหนอง
สองห้อง ปีละ  ๑  ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อุดหนุนอําเภอหนองสอง
ห้องตามโครงการอําเภอ
ยิ้ม เคลื่อนที่ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงเข้ารับ
บริการมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๓. โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

๙ หมู่บ้านในตําบล
สําโรงและที่ทําการ 
อบต.สําโรง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับข่าวสาร
จากสิ่งพิมพ์ ร้อยละ ๕๐  

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารทัน
ต่อเหตุการณ์ 

สํานักปลัด 

๔. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานและ
การบริการประชาชน 

จํานวน   ๒   เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๒ เครื่อง 

บุคลากรมีเครื่อง 
มือปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
 

๕. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานของพนักงานและ
การบริการประชาชน 

จํานวน   ๒   เครื่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  
จํานวน ๒ เครื่อง 

บุคลากรมีเครื่อง 
มือปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั, 
ส่วนการศึกษา 

๖. จัดซื้อเครื่องกระจาย
เสียงแบบพกพา (โทร
โข่ง) 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จํานวน  ๒  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ - - จัดซื้อเครื่องกระจาย
เสียงแบบพกพา จํานวน 
๒ เครื่อง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานให้มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 
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๕.๒  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                   
 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ อินเตอร์เน็ตตําบล เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต
แก่ประชาชนตําบลสําโรง 

ตําบลสําโรง หมู่ ๑ – 
หมู่ ๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ต้องการใช้
บริการอินเตอร์เน็ตได้รับ
ได้รับบริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
อินเตอร์เน็ตใช้
อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 
 

๘ จัดทําคู่มือ และ
วารสารต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.
สําโรงให้กับประชาชน 

คู่มือ และวารสาร
ต่าง ๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก อบต. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

สํานักปลัด 
 

๙ 
 
 

จัดซื้อพัดลมสนาม 
 
 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใน อบต. 
 

จัดซื้อพัดลมสนาม  
จํานวน  ๕  ตัว 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

มีพัดลมสนาม จํานวน  ๕  
ตัว 
 

ประชาชนที่มีร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความสะดวกสบาย 

สํานักปลัด 
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๕.๓  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ  

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. จัดทําแผนที่ภาษี  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําแผนที่ภาษี  

จัดทําแผนที่ภาษี ๑๐๐,๐๐๐ - - รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 
 

กองคลัง 
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๕.๔  แนวทางการพัฒนา   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

 
ที่ 

  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. จัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล 

เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ตําบลและแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตําบลสําโรง  ๙  
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ     มี
ส่วนร่วมในการจัดทํา

แผนพัฒนา 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้านและตําบล 

สํานักปลัด 

๒. ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเทิดทูลสถาบัน 
พระมหากษัติรย์ 

ประชาชนตําบล
สําโรง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 

๑ ครั้ง 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัติรย์ 

สํานักปลัด 
 

๓. เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
สําโรง  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่) 

๙  หมู่บ้านตําบล
สําโรง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ครบตาม

ระเบียบ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๔. อบต.สัญจรพบ เพื่อออกบริการประชาชนและ ๙  หมู่บ้านตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม อบต. ประชาชนเกิด สํานักปลัด 
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ประชาชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชุมชนกับองค์กร 

สําโรง สัญจร  ๑ ครั้ง กระบวนการมีส่วนร่วม
และการประสานงานที่ดี
กับองค์กร 

๕. สนับสนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้าน
จัดทําแผนชุมชน 

ตําบลสําโรง  
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙   
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนจํานวน ๙ 
หมู่บ้าน 

มีงบประมาณนการ
จัดทําแผนชุมชน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๔  แนวทางการพัฒนา   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

      งบประมาณและที่ผ่านมา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๖. อุดหนุนกลุ่มสตรี
ตําบลสําโรงตาม
โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มสตรีตาม
โครงการจัดงานวันสตรี
สากล 

กลุ่มสตรีตําบลสําโรง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบล
สําโรงตามโครงการจัดงาน
วันสตรีสากล จํานวน ๑ 
ครั้ง 

ประชาชนได้เล่น
กีฬาและเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

สํานักปลัด 
 

๗. อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
หนองสองห้องตาม
โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 

เพื่อให้องค์กรสตรีได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
หนองสองห้องปีละ ๑  
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอหนองสองห้อง
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล จํานวน ๑ ครั้ง 

องค์กรสตรีได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สํานักปลัด 

๘ อบรมให้ความรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ของ
ทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

ประชาชนตําบลสําโรง  
จํานวน  ๙  หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลสําโรงมี
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ 

ประชาชนตําบล
สําโรงมีความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

สํานักปลัด 

๙ โครงการคนดีศรี
สําโรง 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ  การ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว 
กับบทบาทอํานาจหน้าที่
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลสําโรงมีความรู้
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
ต่อรัฐ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
ของประชาชน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
การดําเนินการของ
องค์กร 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการเครือข่ายคน
รักสําโรง 

จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคนรัก
สําโรง 

มีกลุ่มเครือข่ายคนรัก
สําโรง ๑ กลุ่ม(กลุ่มไลน์) 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ มีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐  
คน  ต่อหมู่บ้าน  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
การดําเนินการของ
องค์กร 

สํานักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  
๑. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
๒.   ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ

กระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
๓.   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
๓ 
 

๓ 
 

๑ 
 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓ 
 

๒ 
 

๑ 
 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๙ 
 

๖ 
 

๓ 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๔๔๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๓๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๘๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๘๙๐,๐๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุก
ระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การ

ป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับ

 
๑๖ 

 
๑๒ 
๘ 
 
 

๒ 

 
๔,๗๘๑,๖๒๐ 

 
๔๓๕,๐๐๐ 
๗๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๖ 

 
๑๒ 
๘ 
 
 

๒ 

 
๔,๗๘๑,๖๒๐ 

 
๔๓๕,๐๐๐ 
๗๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๖ 

 
๑๒ 
๘ 
 
 

๒ 

 
๔,๗๘๑,๖๒๐ 

 
๔๓๕,๐๐๐ 
๗๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๔๘ 

 
๓๖ 
๒๔ 

 
 

๖ 

 
๑๔,๓๔๔,๘๖๐ 

 
๑,๓๐๕,๐๐๐ 
๒,๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
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เด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
๕.  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป 

        ๖.  สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 

 
๑ 
๙ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๘,๓๒๔,๔๐๐ 
 

 
๑ 
๘ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๗,๓๒๔,๔๐๐ 
 

 
๑ 
๘ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๗,๓๒๔,๔๐๐ 
 

 
๓ 

๒๕ 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

๒๒,๙๗๓,๒๐๐ 

รวม ๔๘ ๑๔,๔๘๑,๐๒๐ ๔๗ ๑๓,๔๘๑,๐๒๐ ๔๗ ๑๓,๔๘๑,๐๒๐ ๑๔๒ ๔๑,๔๔๓,๐๖๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
๑. พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในท้องถิ่น 
๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ  ปลอดภัย 

ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๔.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพ

ติด และปลอดอบายมุข 

 
๑๔ 

 
๑ 
 

๔ 
 

๔ 

 
๕,๓๘๘,๖๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

 

 
๑๕ 

 
๑ 
 

๓ 
 

๔ 

 
๑๔,๖๑๑,๖๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

 

 
๑๐ 

 
๐ 
 

๓ 
 

๔ 

 
๑๔,๔๘๖,๖๐๐ 

 
๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

 
๓๙ 

 
๒ 
 

๑๐ 
 

๑๒ 

 
๓๔,๔๘๖,๘๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๒๖๐,๐๐๐ 

 
๓๓๐,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๕,๗๙๘,๖๐๐ ๒๓ ๑๔,๙๐๑,๖๐๐ ๑๗ ๑๔,๖๗๖,๖๐๐ ๖๓ ๓๕,๓๗๖,๘๐๐ 
๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๑.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ําลําธารให้

 
 

๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
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เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
      ๒.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
     ๓.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์                    
     ๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

 
๒ 
 

๐ 
๓ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๐ 

๓๖๐,๐๐๐ 

 
๒ 
 

๐ 
๔ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
๒ 
 

๐ 
๓ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
๖ 
 

๐ 
๑๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๐ 

๑,๓๒๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๔๐๕,๐๐๐ ๗ ๕๒๕,๐๐๐ ๖ ๕๒๕,๐๐๐ ๑๙ ๑,๔๕๕,๐๐๐ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 ๑.   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลกร 
  ๒.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                     
        ๓.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง 
งบประมาณและการตรวจสอบ 
 ๔.   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมี    
ส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

 
๙ 
๙ 
 

๑ 
 

๑๐ 

 
๘๕๐,๐๐๐ 
๒๖๗,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๙๖,๐๐๐ 

 

 
๒ 
๗ 
 

๐ 
 

๑๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 
๒๓๗,๐๐๐ 

 
๐ 
 

๑๙๖,๐๐๐ 
 

 
๒ 
๕ 
 

๐ 
 

๑๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 
๑๙๗,๐๐๐ 

 
๐ 
 

๑๙๖,๐๐๐ 
 

 
๑๓ 
๒๑ 

 
๑ 
 

๓๐ 
 

 
๑,๖๕๐,๐๐๐ 
๗๐๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๕๖๖,๐๐๐ 

รวม ๒๙ ๑,๔๑๓,๐๐๐ ๑๙ ๘๓๓,๐๐๐ ๑๗ ๗๙๓,๐๐๐ ๖๗ ๓,๐๑๗,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑๑๐ ๒๒,๔๕๗,๖๒๐ ๑๐๒ ๓๐,๐๒๐,๖๒๐ ๑๐๒ ๒๙,๗๒๕,๖๒๐ ๓๐๗ ๘๒,๒๐๓,๘๖๐ 
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   ภาคผนวก 
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               ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
            เรื่อง   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

            ************************** 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓  ข้อ ๑๗  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ /๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๒  
มิถุนายน  ๒๕๕๗  แล้วนั้น  

   องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)                
นับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

                                                
                                                                                                                         (นายสมัย    หลินศรี) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 
 
 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.สาํโรง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น....                                               หนา้ 84                                                                                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


