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ค าน า   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต แนว
ทางการพัฒนาของเทศบาล โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐ  แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของผู้บริหาร 

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อปัญหา  
ความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น  และเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้วอีกด้วย  

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบล   
โกรกแก้วฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้วให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
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ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาท  อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมีเพียงหน้าที่
ในการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  รวมทั้งมีภารกิจจากการถ่ายโอนต่างๆจากภาครัฐให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการ นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับแนวคิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใดประกอบกับข้อมูลปัญหา       
ที่ต้องการแก้ไข 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕60– ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ซึ่งยังไม่หมด             
ตามระยะเวลา แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ต้องการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
โกรกแก้วให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาระดับกรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด  อ าเภอ และให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว ซึ่งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จึงควรจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้วเป็นฉบับปัจจุบัน  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
และจดุมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐ  
แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนา
อ าเภอ และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์และแนวทาง
ในการบรรลุวัตถุประสงค์บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 
 

 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  ๑  บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 



 
 

   ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่    
เป็นการวางกรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ที่ส าคัญและ   
มีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองรวมเมือง  ผังเมืองรวมชุมชน  หรือผังเมืองเฉพาะ (ผังภาค 
หรือผังอนุภาคในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
    อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
    แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
   ขั้นตอนที่  ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  
และให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน  พร้อมด้วยส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งควรประกอบด้วย 
    ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
    แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
    นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
    ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    ข้อมูลอื่นๆท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่ ๓ ส านัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อม
ข้อมูลจากส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือประชุมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์แนวทาง
การพัฒนาและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และจะต้องท าการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายของตัวชี้วัดด้วย 
   ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่ ๕ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น        
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
   ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แล้วน าเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่ ๗ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

 
 
    ท าให้ทราบศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น 

 เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามสภาพการณ์ท่ีพึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สามารถสนองปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
    สามารถบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ระดับชาติรวมถึงเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในเดือนธันวาคมด้วย 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สรุป 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ประวัติของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโกรกแก้ว  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลโกรกแก้วขึ้นเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่๒๘มีนาคม๒๕๓๙ นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ในเบื้องต้นได้ใช้อาคารส านักงานของสภาต าบล (ชั่วคราว)      
ซึ่งเป็นศูนย์ราชการของกรมการพัฒนาชุมชน (เดิม) เป็นส านักงาน ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารส านักงานถาวรขึ้นมาใน
สถานที่แห่งเดียวกัน และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑เป็นต้นมา เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับ
การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลโกรกแก้วเป็นเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

  ที่ตั้ง 
   ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้วตั้งอยู่เลขท่ี ๙๕ หมู่ที ่๑๑ ถนนหัวถนน - ดอนอะราง  
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๑๐ โทรศัพท์. ๐๔๔-๖๖๖๓๙๙                     
โทรสาร.๐๔๔-๖๖๖๔๐๐   

  เนื้อที่   
   เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีพ้ืนที่  ๓๐.๕๒  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ๑๘,๙๐๖.๒๕  ไร่   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

2.1.1 ที่ตั้งและเนื้อที่ 
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   เทศบาลต าบลโกรกแก้วมีพ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๐ หมู่ ได้แก่  
หมู่ที ่๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ทาง      
ทิศเหนือของอ าเภอโนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนสุวรรณ ๓ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑ ริมล า
ไทรโยง บริเวณห่างจากทางเกวียนเข้าบ้านโคกรักด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ ม.บริเวณพิกัด TB 
๔๒๒๑๘๗ ตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ ๔.๕ ก.ม. ถึง ถ.สายหัวถนน–โนนสุวรรณ บริเวณ ถ.แยกเข้า
บ้านหนองผักแว่น บริเวณพิกัด TB ๔๖๘๑๘๗ เป็นหลักเขตท่ี ๒ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔.๘ ก.ม. 

ด้านทิศตะวันออกติดกับ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยเริ่มจากหลักเขตที่ ๒ 
บริเวณ ถ.สายหัวถนน – โนนสุวรรณ ที่ทางแยกเข้าบ้านหนองผักแว่น บริเวณพิกัด TB ๔๖๘๑๘๗ ไปทาง            
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ ๒ ก.ม. ถึงหลักเขตที่ ๓ ปลายล าโกรกมะเขือ บริเวณห่างจาก บ.นาตากลม
ด้านทิศตะวันออกระยะทางประมาณ ๑.๕ ก.ม. ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TB ๔๗๕๑๗๐ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ระยะทางประมาณ ๘๐๐ ม. ถึงหลักเขตที่ ๔ จด ถ.สายบ้านนาตากลม–บ้านหนองทองลิ่มบริเวณทางเกวียนแยก
ไป บ.โกรกแก้ว บ.หัวถนน บริเวณพิกัด TB ๔๘๓๑๖๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ ๓.๘ ก.ม.     
ถึงหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ ๙๐๐ ม. ถึงหลักเขตที่ ๖ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง
ประมาณ ๓.๘ ก.ม. ตามทางเกวียนถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด TB ๔๔๑๑๓๒ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ ๑๓.๓ ก.ม. 

ด้านทิศใต้   ติดกับ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลัก
เขตท่ี ๗ บริเวณโคกรัก ห่างจาก บ.โคกพลวง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๑ ก.ม.บริเวณพิกัด TB 
๔๔๑๑๓๒ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒.๕ ก.ม. ถึงริม ถ.สันติฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ ถ.สันติ
บรรจบกับถนน รพช.บร.๑๑๐๔๐ บ.หนองถนน – บ. โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ตามแนว ถ.สันติไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง ๕๐๐ ม. ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุดซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนรอบเมือง เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ ไปทางเหนือ ตรงจุดที่ถนนรอบเมืองบรรจบกับถนน รพช.บร. 
๑๑๐๔๐ บ.หนองถนน – บ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณถึงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลาง       
ถ.รอบเมือง ตรงลงไปทางทิศใต้ถึงจุดตัดกับบริเวณถนนเข้า บ.โคกกระเบื้องกับบ้านหนองหญ้าปล้อง ไปทางทิศ
ตะวันตก โดยถือแนวกึ่งกลางถนนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง ต.โกรกแก้วกับ ต.โนนสุวรรณระยะทาง ๒ ก.ม. ถึงหลัก
เขตท่ี ๘ จรดล าแซะ บริเวณห่างจาก บ.โคกกระเบื้อง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๒ ก.ม. บริเวณ
พิกัด TB ๓๘๘๑๓๑ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๘.๓ ก.ม. 

ด้านตะวันตก  ติดกับ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีแนวเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 
๘ ล าแซะ บริเวณห่างจากบ้านโคกกระเบื้องทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๒ ก.ม. บริเวณพิกัด TB 
๓๘๘๑๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๑.๘ ก.ม. ถึงหลักเขตที่ ๙ ติดหนองโน ด้านทิศใต้
บริเวณพิกัด TB ๓๙๔๑๔๗ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๑.๒ ก.ม.แบ่งครึ่งหนองโนถึงหลัก
เขตที่ ๑๐ จรดล าไทรโยงบริเวณห่างจากบ้านซับบอนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๘๐๐ ก.ม. 
บริเวณพิกัด TB ๓๙๐๑๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๔ ก.ม. ตามแนวล าไทรโยงถึง
จุดสิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๑ ริมล าไทรโยง บริเวณห่างจากทางเกวียนเข้า บ.โคกรัก ด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 
๓๐๐ ม. บริเวณพิกัด TB ๔๒๒๑๘๗ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๐.๑ ก.ม. 
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2.1.2 อาณาเขตและเขตการปกครอง 



 
 

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านโนนสุวรรณ ๑ 117 123 142 264 
๒ บ้านหนองตาปูุ ๓ 120 218 228 446 
๓ บ้านโกรกแก้ว ๔ 115 220 222 442 
๔ บ้านซับบอน ๕ 66 127 126 253 
๕ บ้านโคกสามัคคี ๖ 98 178 158 336 
๖ บ้านโคกรัก ๗ 154 282 270 552 
๗ บ้านนาตากลม ๘ 79 132 136 268 
๘ บ้านโกรกหวาย ๙ 73 150 168 318 
๙ บ้านหนองพลวง ๑๐ 119 262 237 499 

๑๐ บ้านหนองไข่เท่า ๑๑ 142 247 264 511 
๑๑ บ้านโคกเจริญ ๑๒ 83 143 127 270 

รวม ๑๑ 1,166 2,085 2,078 4,163 
ข้อมูล: ส านักทะเบียนอ าเภอโนนสุวรรณ  ณ  วันที่  16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง เปิดสอนระดับ ชื่อผู้บริหาร 
๑ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม หมู่ที่  ๑ มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ 
๒ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว   หมู่ที่  ๔ อนุบาล - ประถมศึกษา นายเธียรวิชญ์ เทีบยฤทธิ์ 
๓ โรงเรียนวราวัฒนา   หมู่ที่  ๗ อนุบาล - ประถมศึกษา นายทวีศักดิ์  ประกอบมี 

 
 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลโคกรัก  จ านวน  ๑  แห่ง 

   ๒. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  ๑๑  แห่ง 
   ๓. คลินิกเอกชน  ๑  แห่ง 
 

   
   ในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีเพียงการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจประจ าต าบลจากสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอโนนสุวรรณมาตรวจตราเป็นบางครั้งเมื่อเกิดเหตุยังต้องขอรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
โนนสุวรรณ นอกจากนั้น  ยังมีการจัดตั้งศูนย์  อปพร.และหน่วยกู้ชีพ  อาสากู้ชีพคอยให้บริการประชาชนในด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของต าบล โดยเมื่อมีเหตุด่วนโทรแจ้งทางหมายเลข  1669 หรือ 081-7255495 
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2.1.3 จ านวนประชากร 

2.1.4 การศึกษา 

2.1.5 สาธารณสุข 

2.1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 
 

แหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  ได้แก่ 

 ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน
จากบ่อบาดาล 

บ่อน้ าตื่น บ่อบาดาล ฝาย สระน้ า อ่างเก็บน้ า 

๑. บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ ๑ ๑ - 2 - - - 
๒. บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ ๓ ๒ - 4 2 1 - 
๓. บ้านโกรกแก้ว  หมู่ที่  ๔ ๒ - 2 4 1 - 
๔. บ้านซับบอน หมู่ที่ ๕ ๑ ๑ 4 1 2 - 
๕. บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖ ๑ - 3 - 1 - 
๖. บ้านโคกรัก หมู่ที่ ๗ ๓ - 3 - 1 - 
๗. บ้านนาตากลม หมู่ที่ ๘ ๑ - 3 - 1 - 
๘. บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ ๑ - 2 - 2 - 
๙. บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ ๑๐ ๒ - 3 - 2 1 

๑๐. บ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่ ๑๑ ๓ - 3 - 1 - 
๑๑. บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒ 2 - 2 - - - 

 รวม ๑9 ๑ 31 7 12 1 
 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   มีล าโกรกแก้วถึงล าไทรโยงเป็นล าน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว
ประชาชนจะใช้เพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูฝนแต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ า แห้งไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืนอีก ได้แก่ ล าน้ าล าห้วยอ่ืน  จ านวน ๒ สาย บึง คลอง หนองน้ า    
และอ่ืนๆ จ านวน ๔ แห่ง  
  
 
 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนแห้งซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐–๓๘ องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ๑๒–๑๖ องศาเซลเซียส 
 
 
 
  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมาก  เพราะได้มีการ
พัฒนาถนนหนทางภายในเขตพ้ืนที่ท าให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น  เทศบาลต าบลโกรกแก้วมีถนนลาดยาง
สายหัวถนน–ดอนอะรางตัดผ่าน  ท าให้ติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  อ าเภอ และจังหวัดได้สะดวก อีกทั้งยังมีถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต และถนนลูกรังในหมู่บ้าน ท าให้การติดต่อสัญจรไปมาระหว่างต าบล อ าเภอและจังหวัด สะดวกยิ่งขึ้น 
   -ถนนคสล. จ านวน  31  สาย  ความยาว    9,126  เมตร 
   -ถนนลาดยาง จ านวน  14  สาย  ความยาว    7,854  เมตร 
   -ถนนลูกรัง จ านวน  70  สาย  ความยาว  50,196  เมตร 
   -ถนนดิน  จ านวน    ๓  สาย  ความยาว    ๑,๗๙๕  เมตร 
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2.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1.8 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

2.1.9 การคมนาคม 
 



 
 
  ระบบประปาในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วด าเนินการโดยได้ถ่ายโอนให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว
ดูแลรับผิดชอบได้แก่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๑,บ้านหนองตาปูุ หมู่ที่ ๓,บ้านซับบอน หมู่ที่ ๕,บ้านนาตากลม หมู่ที่ ๘,
บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9,บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐, บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ ๑๑ และบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒  
นอกนั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าของหมู่บ้านเป็นระบบประปาบาดาลหมู่บ้านซึ่งมี จ านวน ๑๒ แห่ง การไฟฟูาส าหรับการ
ให้บริการประชาชนด้านการไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอนางรอง โดยเทศบาลต าบลโกรกแก้วรับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะเพ่ือให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น 

 
 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ยังไม่มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น 
100% 
  -ไฟฟูาสาธารณะของต าบลโกรกแก้ว  มีจ านวน  ๒๓๔  แห่ง 

 
 
  ส านักงานโทรศัพท์นางรอง  ให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอ าเภอโนนสุวรรณ                 
และเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
   -จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่      ๗   หมายเลข 
   -จ านวนโทรศัพท์หมู่บ้าน   ๗    แห่ง 
   -จ านวนหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ๑๑  แห่ง 
 
 
  ในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น ภาษาถิ่น
ไทยนางรอง  (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีส าเนียงคล้ายภาษาถ่ินไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วย ปนอยู่บ้าง
เล็กน้อย  

 
 
    การประกอบอาชีพ 

 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีดังนี้ 
   - การเพาะปลูกในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญคือ            
การเพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การ   
ปลูกข้าว  นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชไร่  ได้แก่  มันส าปะหลัง  ผลไม้และพืชผัก  เป็นต้น 

 - การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย เช่น โคนม   
โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น 

 การพาณิชยกรรมและบริการ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 

   สถานีบริการน้ ามัน  ๕ แห่ง  ประกอบด้วย 
    - บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๑  แห่ง 
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2.1.10 การประปา 
 

2.1.11 การไฟฟ้า 
 

2.1.12 การสื่อสาร 
 

2.1.13 ภาษา 
 

2.1.14 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 



 
    - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  ๖ จ านวน  ๑  แห่ง   
    - บ้านนาตากลม หมู่ที่  ๘   จ านวน  ๑  แห่ง   
    -บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ ๑๑        จ านวน  ๒  แห่ง 
   โรงสีข้าว  10  แห่ง  ประกอบด้วย  
    - บ้านหนองตาปูุ หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๓  แห่ง 
    - บ้านซับบอน  หมู่ที่  ๕   จ านวน  ๑  แห่ง   
    - บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  ๖   จ านวน  ๑  แห่ง  
    - บ้านโคกรัก  หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๑  แห่ง   
    - บ้านนาตากลม  หมู่ที่  ๘   จ านวน  ๑  แห่ง   
    - บ้านหนองพลวง  หมู่ที่  ๑๐ จ านวน  ๑  แห่ง   
    - บ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่  ๑๑ จ านวน  2  แห่ง  
   ศูนย์ร้านค้าชุมชน  2  แห่ง  ประกอบด้วย  
    - บ้านโคกรัก  หมู่ที่  ๗  จ านวน  1  แห่ง 
    - บ้านนาตากลม  หมู่ที่  ๘  จ านวน  1  แห่ง 
   ร้านค้า  ๔7  แห่งประกอบ 
    -บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ ๑  จ านวน  5  แห่ง  

- บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ ๓  จ านวน  ๕  แห่ง 
- บ้านโกรกแก้ว  หมู่ที่ ๔  จ านวน  ๗  แห่ง  
- บ้านซับบอน  หมู่ที่  ๕  จ านวน  ๒  แห่ง 

    - บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  ๖ จ านวน  8  แห่ง 
    - บ้านโคกรัก  หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๕  แห่ง 
    - บ้านนาตากลม  หมู่ที่ ๘  จ านวน  2  แห่ง 
    - บ้านโกรกหวาย  หมู่ที่  ๙ จ านวน  3  แห่ง 
    - บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๓  แห่ง  
    - บ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  6  แห่ง   

- บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  ๑๒ จ านวน  3  แห่ง  
ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์  8  แห่ง ประกอบด้วย 

- บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ ๓  จ านวน  1  แห่ง  
- บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  ๖ จ านวน  1  แห่ง 
- บ้านโคกรัก  หมู่ที่  ๗  จ านวน  1  แห่ง 
- บ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  5  แห่ง 

บ้านเช่า  9  แห่ง ประกอบด้วย 
-บ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ ๑  จ านวน  2  แห่ง  
- บ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  ๖ จ านวน  3  แห่ง 
- บ้านนาตากลม  หมู่ที่ ๘  จ านวน  1  แห่ง 
- บ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  2  แห่ง 
- บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  ๑๒ จ านวน  1  แห่ง 

   ลานมัน  3  แห่ง ประกอบด้วย 
    - บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ ๓  จ านวน  1  แห่ง  
    - บ้านนาตากลม  หมู่ที่ 8  จ านวน 2 แห่ง 
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สหกรณ์  ๒  แห่งประกอบด้วย 
    - สหกรณ์โคนมอ าเภอโนนสุวรรณ  หมู่ที่  ๓ 
    - สหกรณ์การเกษตรอ าเภอโนนสุวรรณ  หมู่ที่  ๓ 
   การอุตสาหกรรม 
   การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก 
 
 
    ข้อมูลหมู่บ้านต าบลโกรกแก้ว 

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑  หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเป็นบางส่วน จ านวน ๑  หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ  และหมู่ที่ ๒ ไม่มีประชากรเนื่องจากมีเพียงพ้ืนที่เท่านั้นอยู่ในเขตเทศบาล โดยมี
รายละเอียด   ดังนี้ 

 รายช่ือผู้น าหมู่บ้าน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ นายสมัคร        ประสมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 087-2422208 
๒ นายประจวบ สิ่วไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ ๐๘๓-๒๔๓๒๙๒๘ 
๓ นายเฉลา เพ็ชรรุกขา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ ๐๘๔-๘๓๓๙๘๐๗ 
๔ นางบุญยิ่ง แปูนชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕ ๐๘๑-๕๔๙๗๗๔๕ 
๕ นายวิเชียร        ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ ๐๘๗-๑๗๑๓๘๙๗ 
๖ นายเทิศ           ค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗ 085-4173656 
๗ นายวีระ  โตสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘ ๐๘๐-๔๘๒๖๒๓๒ 
๘ นายถนอม อยู่รัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙ ๐๘๙-๙๑๗๓๔๖๑ 
๙ นายพร้อม แก้วยก    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ ๐๘๘-๐๔๕๑๖๙๓ 

๑๐ นายน้อย แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ ๐๙๐-๐๓๘๒๕๓๑ 
๑๑ นายสมชาย วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๒ ๐๘๖-๐๔๕๑๙๓๓ 

 รายช่ือผู้น าชุมชน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ นายสมหมาย  จันทร์ค า ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑ ๐๘๗-๔๕๐๐๔๘๙ 
๒ นายเตี้ยม  สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓ 084-9584891 
๓ นางสาวเวียงผิง  วิเศษชาติ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๔ 098-1930975 
๔ นายชัยโย   ยอดยิ่งยง ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๕ 098-9047491 
๕ นายบุญส่ง  อังกาพเพชร ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖ ๐๘๓-๗๒๘๔๔๕๑ 
๖ นายละเอียด  ส ารวจวงศ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๗ 085-7773835 
๗ นายประกอบ  ทันค้า ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘ ๐๘๗-๓๗๖๓๐๕๔ 
๘ นายสมควร  วิไล ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๙ 085-0975009 
๙ นายยวน  เรืองสิน ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ๐๘๖-๒๖๒๗๔๑๖ 

๑๐ นางสมพิศ  เย็นกูล ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๑ 087-6540029 
๑๑ นายอุทัย  กาละไชย ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๒ ๐๘๗-๔๔๐๘๖๓๓ 
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2.1.15 สภาพทางด้านสังคม 
 



 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

ล าดับที่ ชื่อวัดในเขตต าบลโกรกแก้ว ที่ตั้ง 
๑ วัดโคกรัก  บ้านโคกรัก  หมู่ที่  ๗ 
๒ วัดโกรกแก้ว  บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่  ๔ 
๓ วัดโคกสามัคคี บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  ๖ 
๔ วัดปุาโคกเจริญธรรม บ้านโคกเจริญ หมู่ที่  ๑๒ 

  
 
 
 
 
  แบ่งเป็น ๒  ฝ่าย ดังนี้  คือ 

๑. สภาเทศบาล 
๒. คณะผู้บริหารเทศบาล 
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ประชาชน

เลือกตั้ง จ านวน ๑๒ คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

๑. นายบุญเรือน  ทองสะอาด ประธานสภาเทศบาล มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๐๘๗-๔๕๙๖๖๒๕ 
๒. นายเสนอ  หลอดแก้ว รองประธานสภาเทศบาล มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๐๘๐-๔๗๑๗๑๖๓ 
๓. นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๐๘๖-๒๖๓๙๓๐๕ 
๔. นายทองดี   การะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ 6 ๐๘๙-๗๑๖๓๒๑๔ 
๕. นายอนุชา  เจนถั่ว สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ 089-5316839 
๖. นายชัชวาลย์   กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๐๙๔-๕๐๙๔๗๙๒ 
๗. นายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๐๘๗-๔๖๐๘๔๒๔ 
๘. นายมานพ  ดีสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาล มัธยมศึกษาปีที่  6 ๐๘๐-๔๗๑๗๑๖๓ 
๙. นายเอม  โสมก าสด สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๐๘๐-๔573833 

๑๐. นายสุที   ค าสอน สมาชิกสภาเทศบาล มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๐๘๓-๗๔๓๖๓๖๒ 
๑๑. นายพราม  แก้วยก สมาชิกสภาเทศบาล ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๐๙๑-๑๓๕๐๔๗๗ 
๑๒. นายมงคล  ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล ประกาศนียบัตรชั้นสูง

(ปวส.) 
083-7363188 
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๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

2.2.1 โครงสร้างและการบริหารงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 



 
ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  ๑  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชน  มีวาระ ๔ ปี รองนายกเทศมนตรี ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ๑ คน ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นายไสว  สระปัญญา นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๐๘๖-๒๕๘๓๖๓๗ 
๒. นายอนวัช ภูละ รองนายกเทศมนตรี ปริญญาตรี ๐๘๗-๒๕๗๙๐๗๗ 
๓. นายสมพงษ์  แปูนชุมแสง รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 085-0272488 
๔. นายวรา  แหวนวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๐๘๓-๗๒๘๐๘๓๕ 
๕. นายสานิตย์ เอ้ียงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๐๘๘-๑๒๔๐๔๒๕ 
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โครงสร้างเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

สภาเทศบาลต าบล 
 

นายกเทศมนตรีต าบล 
 

ประธานสภา
เทศบาล 

เลขานุการสภา
เทศบาล 

 

รองประธาน 
สภาเทศบาล

เทศบาล 
 

สมาชิกสภา
เทศบาล  
เขต  ๒
เทศบาล 

สมาชิกสภา
เทศบาล  
เขต  ๑
เทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี 
 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 

ปลัดเทศบาล 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กองการศึกษา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 



 
 

 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 45 ราย โดยมี นายเทียม ชอบทดกลาง ต าแหน่งปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชา  
สามารถแยกรายละเอียด  ดังนี้ 
    - พนักงานเทศบาลสามัญ  ๒0 ราย 

- พนักงานครเูทศบาล  1 ราย 
- ลูกจ้างประจ า  ๒ ราย 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  10 ราย 
- พนักงานจ้างทั่วไป ๑2  ราย 

๑. ส านักปลัด 
 - นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)  จ านวน  1  อัตรา 

- นิติกรปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 

 - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  4  อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  7  อัตรา 

 รวมบุคลากรที่มีอยู ่    จ านวน  17  อัตรา 
โดยมี  นางสาววรินทร  พัชนี ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)  มีอ านาจ

หน้าที่ปกครองบังคับบัญชา  รับผิดชอบการบริหารงาน  ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน        
และพนักงานจ้าง  ในสังกัดส านักปลัด  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  

๒. กองคลัง 
- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 

 - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน จ านวน  1  อัตรา 
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จ านวน  1  อัตรา 
 - นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  ๑  อัตรา 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  ๒  อัตรา 
 รวมบุคลากรที่มีอยู ่   จ านวน  ๗ อัตรา 

โดยมี  นางสาวสุภาพร  มั่งกูล  ต าแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองคลัง มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจ าและ      
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

   ๓. กองช่าง 
  - นายช่างโยธาช านาญงาน  จ านวน  1  อัตรา 
  - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จ านวน  1  อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จ านวน  1  อัตรา 
  - นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  ๑  อัตรา 
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2.2.2 อัตราก าลัง 
 



 
  - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  ๓  อัตรา 
  รวมบุคลากรที่มีอยู ่   จ านวน  ๗ อัตรา 
   โดยมี  นายจิรพนธ์ การะเกต ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองช่าง  มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจ าและ    
พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

  ๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติการ จ านวน  ๑  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
   - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
   รวมบุคลากรที่มีอยู ่   จ านวน  3 อัตรา 

โดยมี  นายจตุพร อังกระโทก ต าแหน่งนักวิชาการส่ ง เสริมสุขภาพปฏิบัติการ                  
รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

๕.กองการศึกษา  
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน  ๑  อัตรา 

 - พนักงานครูเทศบาล   จ านวน  ๑  อัตรา 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  4  อัตรา 
 - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
 รวมบุคลากรที่มีอยู ่   จ านวน 7 อัตรา 

โดยมี  นายวิทยา  พานุช   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และพนักงานจ้าง      
ในสังกัดกองการศึกษา  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 
  - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) จ านวน  ๑  อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ     จ านวน  ๒ อัตรา 
 รวมบุคลากรที่มีอยู ่      จ านวน ๓ อัตรา 

  โดยมี  นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์  ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม)มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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ตารางแสดงอัตราก าลังพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 
ที่มา : ส านักปลัดเทศบาล (ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๕9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล า
ดับ 

ส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงาน อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 
บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป 

ครู 
หัวหน้า
สูนย์ 

ครู
ผู้ดุ
แล
เด็ก 

ภารกิจ ท่ัวไป 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 2559 2560 

1 ปลัดเทศบาล  1                    

ก าหนด
ต าแหน่งตาม
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2 ส านักปลัด    1   3    2       4 7    
3 กองคลัง       1    3      1 2     
4 กองช่าง           2 1     1  3    
5 กองสาธารณสุขฯ       1    1        1    
6 กองการศึกษา        1      1    4 1    
7 กองสวัสดิการฯ    1    2               

รวม  1  2   5 3   8 1  1   2 10 12    



-18- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

๑. งานธุรการ   
๒. งานการหน้าที่   
๓. งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
๔. งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
๕. งานนิติการ 
๖. งานประชาสัมพันธ์   

๑. งานธุรการ   
๒. งานผลประโยชน์  
๓. งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน     
๔. งานการเงินและ
บัญชี   
๕. งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน    

๑. งานธุรการ 
๒. งานวิศวกรรม  
๓. งาน
สาธารณูปโภค ๔. 
งานสถานที่และ
ไฟฟูาสาธารณะ   
๕. งานผังเมือง 

๑. งานธุรการ  
๒. งานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ   
๓. งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม   

๑. งานธุรการ   
๒. งานบริหารงาน
ทั่วไป   
๓. งานบริหาร
การศึกษา     

๑. งานธุรการ  
๒. งานสังคม
สงเคราะห์   
๓. งานพัฒนา
ชุมชน    

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

รายรับจริงประจ าปี 2558 
 

หมวด 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายรับจริง 

(บาท) 
+ 
- 

สูงกว่าประมาณการ 
ต่ ากว่าประมาณการ 

ภาษีอากร 131,400.00 173,558.00 + 42,158.00 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 53,200.00 63,943.60 + 10,743.60 
รายได้จากทรัพย์สิน 90,800.00 121,563.29 + 30,763.29 
รายได้จากสาธารณูปโภค 530,000.00 670,561.00 + 140,561.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด 60,300.00 129,320.00 + 69,020.00 
รายได้จากรัฐบาลจัดสรร 14,987,380.00 12,813,878.17 - 2,173,501.83 
เงินอุดหนุนทั่วไป 13,146,420.00 9,206,811 - 3,939,609.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 11,769,614.00 + 11,769,614.00 
รายได้จากทุน 500.00 9,690.00 + 9,190.00 

รวมทั้งสิ้น 29,000,000.00 34,958,939.06 + 18,185,160.72 
 

รายจ่ายจริงประจ าปี 2558 

หมวด 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 
+ 
- 

สูงกว่าประมาณการ 
ต่ ากว่าประมาณการ 

งบกลาง 2,326,233.00 2,010,658.32 + 315,574.68 
เงินเดือน 9,193,050.00 7,868,598.00 + 1,324,452.00 
ค่าจ้างประจ า 328,800.00 325,800.00 + 3,000.00 
ค่าจ้างชั่วคราว 2,176,460.00 2,114,750.00 + 61,710.00 
ค่าตอบแทน 285,400.00 167,342.00 + 118,058.00 
ค่าใช้สอย 3,741,602.00 1,436,206.50 + 2,305,395.50 
ค่าวัสดุ 3,018,865.00 2,138,057.00 + 880,808.00 
ค่าสาธารณูปโภค 997,500.00 899,880.97 + 97,619.03 
เงินอุดหนุน 1,932,000.00 1,701,175.01 + 230,824.99 
ค่าครุภัณฑ์ 1,059,490.00 856,099.75 + 203,390.25 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,920,600.00 3,793,567.01 + 127,032.99 
รายจ่ายอื่น 20,000.00 - + 20,000.00 

รวมทั้งสิ้น 29,000,000.00 23,312,134.56 + 5,687,865.44 
 
 
 
 

2.2.3 สถานะทางการคลัง 
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   - เครื่องดับเพลิงชนิดถัง  จ านวน  ๑๑  ถัง 
   - รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   จ านวน    ๑  คัน 
   - รถกู้ชีพ  กู้ภัย     จ านวน    ๑  คัน 
 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  เทศบาลต าบล  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน ดังนี้ 
  มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
  ๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  ๒. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  ๓. รกัษาความสะอาด หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๔. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  ๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  ๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  ๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ๘. บ ารุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  ๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  ๓. ให้มตีลาด  ท่าเทียบหรือท่าข้าม 
  ๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  ๕. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

๖. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๗. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  ๘. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  ๙. เทศพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 อุปกรณ์และเครื่องมือ 
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เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ประเด็น 

๑. ท้องถิ่นน่าอยู่ ๑.๑ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐานและการ
ผังเมือง 

๑.๑.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม การจราจรเกิดความคล่องตัวเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
๑.๑.๒ เพ่ือให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจร   
๑.๑.๓ เพ่ือให้มีการระบายน้ าได้ดี ประชาชนได้รับความสะดวก
และปูองกันการเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง    
๑.๑.๔ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ าประปาใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
๑.๑.๕ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง มีแสงสว่าง
เพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

๑.๒ รักษาความสงบ       
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๑.๒.๑ พัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
ต าบล 

๒. การพัฒนา   
คุณภาพชีวิต 

๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 

2.1.1 พัฒนาปรับปรุงชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
2.1.2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

2.2 สังคมสงเคราะห์ 2.2.1 ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๒.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
สังคม 

๒.๓.๑ พัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
ประชาชน 

๒.๔ ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

๒.๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 

๓. พัฒนา
การศึกษา กีฬา
นันทนาการและ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี
ท้องถิ่น 

๓.๑ พัฒนาการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

๓.๑.๑ พัฒนาสถานที่และกิจกรรมการกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
๓.๑.1 การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ไว้ในรูปแบบต่างๆ ดังเช่น งานประเพณีกวน          
ข้าวทิพย์  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วม   
ของชุมชน 
๓.๑.๒ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา     
อันมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 

 
 
 

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเด็น 
 ๓.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี

งามของท้องถิ่น 
 

๓.๒.1 การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ไว้
ในรูปแบบต่างๆ ดังเช่น           
งานประเพณีกวนข้าวทิพย์  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓.๒.๒ ส่งเสริมกิจการด้านการ
ศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยการจัด
กิจกรรมทางศาสนา อันมุ่งเน้นที่จะ
สร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 

๓.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๓.๓.1 พัฒนาสถานที่และกิจกรรม
นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

๔. การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประชาสัมพันธ์ 
 

๔.๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
๔.๑.๒ ประชาชนได้มีความเข้าใจใน
หลักการพัฒนาของท้องถิ่นมากข้ึน 

๔.๒ พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม       
น าความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง                    
สังคมสันติสุข 

๔.๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

๕. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๕.๑.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการปรับปรุงการบริหาร 
และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้มี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มี
การน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ    
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเด็น 
๖. การส่งเสริมการเกษตร ๖.๑ ส่งเสริมการเกษตร ๖.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีด

ความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้า
เกษตรตามความต้องการของตลาด         
๖.๑.๒ ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พัฒนา
งานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการ
การท างานร่วมกับทุกภาคส่วน 

๖.๒ ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ชีวภาพ 

๖.๒.๑ พัฒนาเกษตรแบบชีวภาพให้ดีขึ้น 

๗. การพัฒนาทางการเมือง
การบริหาร 

๗.๑ ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการที่มธีรรมาภิบาล 

๗.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๗.๑.๒ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๗.๒ พัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 

๗.๒.๑ เพ่ือให้มีสถานทีแ่ละวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทุกด้านอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ พัฒนาบุคลากร ๗.๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนาโดยได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้มีความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓.๒เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อม และจะเป็น
บุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา องค์กรที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ประเด็น 

 ๗.๔ ปรับปรุงและพัฒนา
รายได้ 

๗.๔.1 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และเทศบาลต าบลมีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถน าข้อมูลแผนที่
ภาษีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านอื่นๆ 

๗.๕ ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล                                                                                                                                               

๗.๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับใน
รปูแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือ
รูปแบบอื่น 
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ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังนี ้

1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
4) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 
5) การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7) การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
8) การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมใน

อาเซียนและประชาคมโลก 
9) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 

 
 
    
   ๑.วิสัยทัศน์ 
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
  ๒. พันธกิจ 
    ๒.๑ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
    ๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
    ๒.๓ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี     
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
 
 

บทที่  ๓  แผนยุทธศาสตร์  
 

๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

3.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 
 

3.1.1 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) 
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  ๓.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
    ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
    -เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
    -เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

-เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
    ๓.๒ เป้าหมายหลัก 
    -ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
    -คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
    - เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 
    - คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
    ๓.๓ ตัวช้ีวัด 
     - ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
    - จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
    - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
    - คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  
 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   ๑. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
   ๒. การจัดบริการสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
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   ๓. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
   ๔. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า ร่วมและตระหนักผลประโยชน์
ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม 
   ๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
    ๑. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
    ๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ๓. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
   ๔. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
   ๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
   ๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   ๓. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
   ๔. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
   ๕. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน 
   ๖. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
   ๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
   ๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
    ๑. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
    ๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
    ๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
   ๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
   1.การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ 
   2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
   3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
   5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
   6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
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   7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
   8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
   9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
   10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น 

   4.6ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   1.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3.การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
   4.การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   5 .การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   6.การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   7.การควบคุมและลดมลพิษ 
   8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

 
  (1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  (3) การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  (4) การศึกษาและเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
  (5) นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (6) นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
  (7) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  (8) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

  1. วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์(Vision) 
   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” 
   
 
 

3.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖0)  ฉบับทบทวน ปี 
2560 

3.1.3 นโยบายของรัฐบาล 
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2. พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์(Mission) 
     “สร้างรายได้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว     
การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข     
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรให้ดีขึ้น 
  3. เป้าประสงค์รวม 
   1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
   2.คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
   3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   4.ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   5.การบริหารจัดการ  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Target) 

   “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา” 
  5.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
       5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ 
    “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย” 
   เป้าประสงค์ 
   1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
   2.ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
   2.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
   3.จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน) 
   4.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
   5.จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
   6.มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
   7.ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น(ตัน/ไร่) 
   8.จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP(แปลง) 
   9.จ านวนพ้ืนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
   10.มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
   11.จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
   12.จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ
จัดการคุณภาพสินค้า (ราย)    

13.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช) 
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   14.จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง) 
   15.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   16.เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
   17.จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
   18.จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   19.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
   กลยุทธ์ 
   1.พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
   2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
   3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
   5.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   7.พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
   8.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
   9.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
   10.ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
   11.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   12.เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
   13.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

14.พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
   15.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
   16.ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
   17.การบริหารจัดการทางการเกษตร(Zoning การเกษตร) 
   18.การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร 
   19.การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
   20.การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 
   5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต” 
    “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560” 
   เป้าประสงค์ 
   1.คนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
   2.ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
   3.สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ 
(วัฒนธรรม) 
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ า
กว่าเกณฑ์  จปฐ. 
   2.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
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3.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   4.ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 

5.จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

6.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
และสามารถท าให้เกิดการจ้างงาน 
   7.ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   8.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
   9.ร้อยละของการเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   10.ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 

11.ส่งเสริมและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

12.ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
13.ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
14.ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15.ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
16.ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
17.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
18.ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
19.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

   20.ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   21.ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
   3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
   4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 
   5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม  สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน” 
   เป้าประสงค์ 
   1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
   4.เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพ้ืนที่ 
   5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีคุณภาพ 
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   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
   4.ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   5.ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย  ข้อบัญญัติต่างๆ 
   6.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
   7.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   8.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   9.ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   10.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
   11.ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าและในผืนปุา 
   12.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   13.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
   14.จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
   15.จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น 
   กลยุทธ์ 
   1.การอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
   3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4.ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
   5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
   5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
    “ประชาสังคมมีความมั่นคง  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
   เป้าประสงค์ 
   1.สังคมปลอดยาเสพติด 
   2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.การจัดการแผนความมั่นคง  ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
   4.การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
   5.การบูรณาการจัดระเบียบสังคม 
   6.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
   7.การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
   8.การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
   2.ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
   3.ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
   4.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจสกัดก้ันยาเสพติด 
   5.ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
   6.ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
   7.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   8.ร้อยละความส าเร็จในการปูองกันและปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
   9.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   11.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
   12.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   13.ระดับความส าเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
   14.ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
   15.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน
ภายในจังหวัด 
   16.ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   17.ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   18.ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

19.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   20.ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
   21.ระดับความส าเร็จในการปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 

22.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
   23.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
   กลยุทธ์ 
   1.สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
   2.จัดให้มีการปูองกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยังยืน 
   3.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
   4.การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   5.พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6.พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
   7.พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   8.พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
   9.สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   10.รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
   11.ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
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   12.สร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   13.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   14.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
   15.ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
   16.การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
   5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
    “การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล” 
   เป้าประสงค์ 
   1.คุณภาพของระบบวางแผน 
   2.คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   3.คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.มีแผนระยะยาว  15  ปี 
   2.มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาจังหวัด  เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี 
   3.มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่ แผนหลัก  แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์        
ด้านการเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้  และแผนพันธกิจ (แผน) 
   4.มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
   5.มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 

6.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด 
(ครั้ง) 

กลยุทธ์ 
   1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว  15  ปี  
   2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
   3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 

 
๑. วิสัยทัศน์(Vision) 

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า 
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. พันธกิจ (Mission) 
   1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและ   
มีความสุข 
 

3.๑.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2560-
2562) 
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   2.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
   3.การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   4.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   7.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
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๓. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic  Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
๒.เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. ประชาชนมีความ
มั่นคงและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 
 

 
1.ส่งเสริมและบูรณาการ  
การศึกษา  ศาสนา     
และวัฒนธรรมแบบ    
องค์รวม 
2.สร้างค่านิยม จิตส านึก
และพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม         
ของเด็ก เยาวชน              
และประชาชน 
3.สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชราและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น 
6. สร้างความม่ันคงใน
อาชีพและรายได้ 
7.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
8.ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9.ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคง
และพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการ
สังคม 
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพและการบริการด้าน
สาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการปูองกัน
และปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติดปัญหาอาชญากรรม 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
ให้เกิดความสมานฉันท์และความ
สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จของการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13.ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ยกระดับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้า
และบริการเพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้าน
การกีฬา 

 
๑. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการค้า       
การลงทุนและท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม        
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการบริการ
และรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการ
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความ
สมดุลทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน และเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
7. ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนให้เป็นเลิศด้าน
การกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

 
1. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุน
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จใน 
การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมด้านกีฬาแก่
เยาวชนและประชาชน 
ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความมั่นคง 

 
1. พัฒนาและส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์และ
อินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
2. เพ่ิมพูนทักษะการ
พัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและ
แหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภคและ
บริโภค 
6. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรครบ
วงจร 

 
1. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท า
เกษตรอินทรีย์และอินทรีย์
ชีวภาพ 
2. ร้อยละของสินค้า
เกษตรกรรมได้รับการ
พัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ านวนสินค้า
เกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้
มีความปลอดภัยและ
มาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้า
ชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การเพ่ิมพูนทักษะอาชีพด้าน
ต่างๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 
 
 
 

 
๑. บุคลากรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจในการการรับบริการ
จากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
 

 
๑. พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบ
และมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนา
ระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและ
บุคลากรยึดหลัก              
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

 
1. ร้อยละของการบริการ  
ที่สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการ  
ที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือ
คู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากร     
ที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการ
ก าหนด 
5. ร้อยละของความ
ครอบคลุมถูกต้องและ
ทันสมัยของฐานข้อมูล      
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากร     
ที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
7. ร้อยละของงานที่บริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลโกรกแก้วยังไม่มีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา  เพราะ
ในขณะนี้อยู่ในระหว่างน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงไม่สามารถน ามาก าหนดได้ 
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๓.๑.6 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
 



 
 
 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) และตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่ ง เป็นการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี โดยตรงจากประชาชนชาวต าบลโกรกแก้ว                    
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผม นายไสว  สระปัญญา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว นั้น 
  นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต่อสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ ๒๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 
  นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

๑.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ทั่วถึงทุกชุมชน พัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่ามอง สร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข 

๒.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา เปูาหมายเพ่ือพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๓.สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง 
เปูาหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันของประชาชนในชุมชน ในด้านการพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่
ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.พัฒนามาตรฐานเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น เปูาหมายเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย
ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการของรัฐอ่ืนๆ 

๕.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น 

๖.พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล และบริการที่ทันสมัย เปูาหมายเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนและจัดการส านักงานโดยยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการน าวิชาการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

นโยบายทั้งหก จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แถลงต่อสภาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นเป็นเปูาหมายสูงสุด เพ่ือน าพาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ให้บรรลุตามนโยบายการ
พัฒนารักษ์ถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๓.๑.7 นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที ่2 รักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ เช่น ไฟฟูา ประปา 

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ า  น้ าอุปโภค-บริโภค  หอกระจายข่าว เป็นต้น 
2)การช ารุดทรุดโทรมของถนนที่ใช้สัญจรไปมา 
3)น้ าท่วมขังตามถนน ซอย เวลาฝนตก เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ า 
4)งบประมาณในการพัฒนามีปริมาณน้อย  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีระบบรองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ระบบ

คมนาคมในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  ระบบสาธารณูปโภค ในการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ตามริมถนน ซอย ระบบการจัดการน้ า ในการวางท่อระบายน้ าตามริมถนน เพ่ือให้มีช่องทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 
การขุดลอกคูคลอง การก่อสร้างประปาในหมู่บ้าน ฯลฯ  เป็นต้น 

2) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได ้
3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปาเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2  สังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที ่ 3  ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
2) อาชญากรรม เช่น โจรกรรม ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 
3) โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น 
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๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา 

๓.๒.๑  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารตามประเด็น
การพัฒนา  โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 



 
4) สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร 
5) สื่ออบายมุข อนาจาร สามารถเข้าถึงเด็ก เยาวชน ประชาชนได้ง่าย 
6) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
7) คนว่างงาน 
8) หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
พื้นที่เปา้หมาย/กลุม่เปา้หมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที ่4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที ่8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที ่10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพ และประกอบอาชีพ 
5) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการพาณิชย์ และการลงทุน 
6) ให้มีตลาด หรือสถานที่ค้าขายของชุมชน 
7) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตะวันตกได้แผ่ขยายกลืนความเป็นไทยท าให้เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท่ีดีงามถูกลืมเลื่อนหรือผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม 
   2) ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในชุมชน 
  3) ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 

พื้นที่เปา้หมาย/กลุม่เปา้หมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที ่4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที ่8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที ่10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต 

   1) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง                    

สังคมสันติสุข 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

  1) ประชาชนยังขาดความสนในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นความ
คิดเห็นของผู้น าเป็นหลัก 
   2) ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงานของเทศบาลท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ 
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1) การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย 
2) เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท หากไม่มีการวางแผนที่ดี

จะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
2) พื้นที่ปุาเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือฟ้ืนฟู 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1) ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่ก าจัดยาก  ขยะมีมลพิษ  จะยิ่งมากขึ้น 
2) หากไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

  3) ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ การส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ยังขาดการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตร 
2)ประชนชนยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรเท่าที่ควร 
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3)ขาดทักษะในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 1)ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้เกิดทักษะและสร้าง
ความเข้าใจมากข้ึน 

 2)พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนาที่  3 พัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่  4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
แนวทางการพัฒนาที่  5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล                                                                                                                                               

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ดีท่ีสุด มากกว่าที่เป็นอยู ่
2)บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
3)ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ท าให้การให้บริการประชาชนยังขาดความ

คล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 
4) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ช ารุดตามอายุการใช้งาน 
5) คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาวิวัฒน์ 
6) นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยน 
7) การมีส่วนร่วมน้อยเกินไปของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 

12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว และบุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
3) ให้การสนับสนุนและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะของบุคลากรในเทศบาล 
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
5) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชนอย่าง

เพียงพอและทันสมัย 
   6) การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การท าความเข้าใจให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ได้ทราบถึง
บทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการท างาน 
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   7) การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้อง
มีจิตส านึกในการให้บริการที่ด ี

8)การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตน
โดยการศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน 

 
 
   
เทศบาลต าบลโกรกแก้วยังไม่มีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา เพราะ

ในขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงไม่สามารถน ามาก าหนดได้ในตอนนี้ 
 
 
 

 
 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง (S = STRENGTH)    
๑. มีสินค้า OTOP เช่น กล้วยเบรกแตก ปลาส้ม กระหรี่ปั๊บปลาแดดเดียว น้ าพริกเผาหมู 

น้ าพริกเผากุ้ง  และอ่ืนๆ 
๒. มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ดังนี้ 

    ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล จ านวน  ๑  ศูนย ์
๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  ๓  แห่ง 

๓. มีสถานบริการสาธารณสุข  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลโคกรัก)  ๑  แห่ง 
๔. มีงานประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว  ดังนี้ 

๔.๑ งานประเพณีสงกรานต์  มีการจัดพิธีรดน้ าด าหัวให้กับผู้สูงอายุ 
๔.๒ งานประเพณีลอยกระทง ของทุกหมู่บ้านในต าบล 

    ๔.๓ งานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
    ๔.๔ งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 ๕. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคเพ่ือการเกษตร  ได้แก่ ล าโกรกแก้ว-ล าไทรโยง ซึ่งเป็นล าน้ าที่
ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ซึ่งประชาชนใช้เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ าอ่ืนๆ ได้แก่ 
ล าน้ า  ล าห้วยอื่น จ านวน  ๒ สาย บึง คลองหนองน้ า และอ่ืนๆ  จ านวน ๔ แห่ง 

๖. มีสถาบันองค์กรทางศาสนา ทั้งสิ้น  ๔ แห่ง 
๗. มีกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมในต าบลและมีสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ 
๘. มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 
9. การบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
10. บุคลากร เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีบุคลากรและอัตรากาลัง จ านวนและคุณวุฒิ   อยู่

ในระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
11. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหมู่บ้าน/ชุมชน 
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๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ทางกายภาพในมิติพื้นที่ 

๓.๒.๓  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส   
และอุปสรรค) 
 



 
  จุดอ่อน (W= WEAKNESS)    

๑. มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านหลายสายที่ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง                
ซึ่งผิวจราจรยังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะเวลาฤดูฝน ในฤดูร้อนเป็นฝุุนฟูุงกระจาย เนื่องจากมีงบประมาณ
จ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 
   ๒. ประชาชนบางส่วนขาดแคลนที่ดินท ากิน และหรือไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

๓. มีงบประมาณจ ากัด และยังไม่เพียงพอ 
๔. ขาดอาชีพเสริมรองรับ 
๕. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที ่
๖. ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 
๗. ปัญหาเยาวชนมีความขัดแย้งกันภายในชุมชน 
8. มีจ านวนโครงการที่ต้องการจ านวนมาก และไม่ทั่วถึง 
9. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
10. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล  ที่

คลาดเคลื่อน 
โอกาส (O= OPPORTUNITY)    
1. มีพ้ืนที่สาธารณะภายในต าบล ประมาณ  400  ไร่ 

   2. สามารถจัดท าแปลงหญ้าสาธารณะประจ าต าบลโกรกแก้ว 
   3. สามารถจัดตั้งเป็นโรงงานปุ๋ยชีวภาพ ช่วยในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   4. มีถนนลาดยาง (ทางหลวงแผ่นดิน)  ตัดผ่านท าให้การสัญจรไป - มาระหว่างต าบลกับ
อ าเภอและจังหวัดสะดวกรวดเร็ว  

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  

6. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล  

7. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
ข้อจ ากัด (T= THREAT)  
๑. มีงบประมาณจ ากัด และยังไม่เพียงพอ 
๒. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลโกรกแก้วไม่

มีความช านาญและบุคลากร  
4. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ

ยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนขา้งมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
6. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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7.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  

วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่ งยืน หวนคืนงาน
ประเพณีและกีฬา ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ๑. พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และการกีฬา 
  ๔. พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
  ๕. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  ๗. พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้  และปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์
ให้สวยงามน่าอยู่ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๒. พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
  ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  ๔. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๗. พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเพียงพอ 
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นได้รับการ

อนุรักษ์ไว้ 
๔. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
๕. ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
๖. จ านวนสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๗. จ านวนสถานที่เล่นกีฬา 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว พ.ศ.2560-2564 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
บุรีรัมย ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ               

และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ 
ด้านรักษาความม่ันคงและ           

ความสงบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ 
ด้านการบริหารจัดการ 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

แบบ ยท.01 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

1. การอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึก  ที่
ดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

 

1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. จัดให้มีการปูองกัน  ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยังยืน 
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ปลอดยาเสพติด 
4. การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถ่ิน
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
8. พัฒนาเพือ่ความมั่นคงตามแนว
ชายแดน 
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ปูองกันและเฝูาระวังสุขภาพ 
16. การส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานละสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการ
ลงทุน 
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
11.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
12. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

    
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความม่ันคงเพิ่มข้ึน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น 
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 
 

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนราย
ปีเป็นแผนระยะยาว  15  ปี  
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูล
ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

ต าบลโกรกแก้ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ 
ท้องถ่ินน่าอยู่ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 
พัฒนาการศึกษา กีฬา

นันทนาการและ              
ศิลปวัฒธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล

และความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ 
การส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗ 
การพัฒนาทางการเมือง 

การบริหาร 
 
 
 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและ              
การท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๔.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
บริการและรองรับการท่องเที่ยว 
๕.ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยว        
เชิงนิเวศ 
6.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็น
เลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

๑.พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
๒.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
๓.สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
เกษตรกรรม 
๔.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและ 
พืชพลังงาน 
5.พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 

แนวทาง 

๑.ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
๒.สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน  และประชาชน 
๓.สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันครอบคัว 
๔.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม
เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 
๕.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
6.สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
7.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ   
ที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
8.ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9.เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10.เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

๑.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
๒.สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓.ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบูรณาการ 
๔.ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

แบบ ยท.01 
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แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี  1                                
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการและโครงสร้าง
พื้นฐานและ การผังเมือง 
แนวทางท่ี 2 
รักษาความสงบ  
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ตลอดจนความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ี 1  
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
แนวทางท่ี 2 
สังคมสงเคราะห์ 
แนวทางท่ี 3         
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
แนวทางท่ี 4        
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและรายได้แก่ 
ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ี 1   
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ให้เพียงพอ 
แนวทางท่ี 2 
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี 3
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

 

 

 

 

แนวทางท่ี ๑
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และการ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางท่ี ๒ 
พัฒนาให้ประชาชน   
มีคุณธรรม น าความรู้
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง              
สังคมสันติสุข 
 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ี ๑         
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ี ๑ 
ส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางท่ี ๒ 
ส่งเสริมการเกษตร
ชีวภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ี ๑          
ส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการที่มี                      
ธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี ๒          
พัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี ๓             
พัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี ๔            
ปรับปรุงและพัฒนา
รายได้ 
แนวทางท่ี ๕             
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว (ต่อ) 
 

แบบ ยท.01 

ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
  ๑.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๒.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ า ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
3.โครงการ”หนึ่งใจให้ประชาชน” ภัยแล้ง 
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสวุรรณ 
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันร์ชนะ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสวุรรณ 
7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนผนึกรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
8.โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนผนึกรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
10.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
12.โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
13.โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสุวรรณ 
14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนหนองตาปูุ ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ๑ ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนโนนศรีคูณ ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ๓  ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
18.โครงการว่างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ( ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
19.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
20.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
21.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกก าลังกายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
22.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
23.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ ากลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปูุ 
24.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
25.โครงการติดตั้งไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
26.โครงการว่างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ถนนหน้าโรงเรียนบ้านโกรกแก้วจากถนนหัวถนน- 

ดอนอะราง ไปทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อถนนโกรกแก้ว ซอย ๑ ตัดผ่านถนนโกรกแก้ว ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
27.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกแก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
28.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกแก้ว ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
29.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกแก้ว ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
30.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกแก้ว ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
31.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนโกรกแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
32.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) ถนนหมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔  

บ้านโกรกแก้ว 
33.โครงการขุดลอกคลอง ขยายล าโกรกแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
34.ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองล าโกรกแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
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35.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิล์ดกั้นล าโกรกแก้ว และล าไทรโยง  หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
36.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิล์ดหมู่ที่ ๔ 
37.โครงการก่อสร้างประปาบาดาลประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
38.โครงการต่อเติมโรงอัดเม็ดปุ๋ย หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
39.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
40.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว 
41.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน 
42.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนซับบอน – หนองไข่เท่า  หมู่ที่ ๕  

บ้านซับบอน 
43.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านซับบอน 
44.โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนโกรกแก้ว ซอย ๕ 
45.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสองข้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านซับบอน 
46.โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ บ้านซับบอน 
47.โครงการขุดลอกคลองล าไทรโยงให้เชื่อมต่อกัน 
48.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านซับบอน 
49.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านซับบอน 
50.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
51.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
52.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
53.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
54.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนแปูนชุมแสง หมู่ที่ ๖  

บ้านโคกสามัคคี 
55.โครงการขุดลอกสระหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
56.โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
57.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
58.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
59.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสามัคคี 
60.โครงการก่อสร้างหอประชุม หมู่ที่ 6 
61.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
62.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองบัวแดง 
63.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกรัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
64.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนโคกรัก ซอย ๑ จากถนน                   

หัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศใต้ถึงบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
65.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกรัก จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันออกถึงถนน             

นาตากลม ซอย ๘ 
66.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกรัก ซอย ๓ จากถนนโคกรัก ซอย ๒ ไปทางทิศใต้เชื่อมต่อ

ถนนโคกรัก ซอย ๔ 
67.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ                     

จากถนนโคกรักซอย ๑ ไปทางทิศตะวันออก 
 
 



 

-53- 
 
68.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
69.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม  เครื่องออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
70.โครงการก่อสร้างหอประชุม อพป. หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
71.โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบสระน้ า  หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
72.โครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลา อพป.หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
73.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๑ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
74.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๒ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
75.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๓ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ 

 ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
76.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๔ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
77.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๑ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ 

 ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
78.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๕ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
79.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๖ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ 

 ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
80.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม ซอย ๗ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมถนนนาตากลม 
81.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

จากถนนหัวถนน – ดอนอะราง ไปทางทิศใต้ 
82.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนนาตากลม  จากถนนหัวถนน – 

ดอนอะราง ไปทางทิศใต้เชื่อมถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ 
83.โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม 
84.โครงการก่อสร้างปูอมยามภายในหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม 
85.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม 
86.โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม 
87.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม 
88.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกหวาย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
89.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
90.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
91.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
92.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
93.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
94.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
95.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 

 
 



 

-54- 
 

96.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
97.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
98.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
99.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โกรกหวาย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
100.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
101.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๙ บ้านโกรกหวาย 
102.โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙  บ้านโกรกหวาย 
103.โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
104.โครงการวางท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าบ้านหนองพลวง 
105.โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
106.โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย 
107.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนหนองพลวง ม.๑๐             จาก

ถนนหัวถนน – ดอนอะราง ไปทางทิศตะวันตก 
108.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนหนองพลวง ม.๑๐             จาก

ถนนหัวถนน – ดอนอะราง ไปทางทิศตะวันตก เลียบชลประทาน 
109.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนโคกรัก ๕ หมู่ที่ ๑๐  

บ้านหนองพลวง 
110.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกรัก ๗ จากถนนหัวถนน – ดอนอะราง เชื่อมต่อ 

จุดก่อสร้างเดิม 
111.โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนโคกรัก – นาใหม ่
112.โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนโคกรัก ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง 
113.โครงการขุดลอกและขยายอ่างเก็บน้ าชลประทานบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง 
114.โครงการขุดลอกสระดอนตาล หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองพลวง 
115.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง 
116.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง 
117.โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ าประปา 
118.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง 
119.โครงการบูรณาการห้วย หนอง คลอง บึง 
120.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโกรกแก้ว ซอย ๔ 
121.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๑ 
122.โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนแปูนชุมแสง (๒ ฝั่ง) 
123.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ฝารางวี ถนนข้างเทศบาลต าบลโกรกแก้ว (๒ ฝั่ง) 
124.โครงการก่อสร้างหอประชุม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
125.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
126.โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
127.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
128.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
129.โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
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130.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไข่เท่า 
131.โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายรอบสระหนองไข่เท่า 
132.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองไข่เท่า 
133.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๑ จากถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ  

ไปทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อถนนหัวถนน – ดอนอะราง 
134.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๒ จากถนนโคกเจริญ ๑ ไปทางทิศใต้  

เชื่อมต่อถนนโคกเจริญ ๓ 
135.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๓ จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันออก 
136.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ – โนนศรีคูณ จากจุดก่อสร้างเดิมไปทาง 

ทิศตะวันออก 
137.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนาตากลม – โนนศรีคูณ จากถนนโคกเจริญ ๑  

ไปทางทิศใต้ 
138.โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ 
139.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ 
140.โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโกรกแก้ว 
141.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับภายในต าบลโกรกแก้ว 
142.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลโกรกแก้ว 
143.โครงการขยายเขตประปาภายในต าบลโกรกแก้ว 
144.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
145.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
146.โครงการจัดท าปูายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
147.โครงการต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
148.โครงการจัดท าปูายชื่อผู้น าครอบครัว ภายในต าบลโกรกแก้ว 
149.โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งขาเหล็ก  

จ านวน ๒๒ ชุด 
150.โครงการบ ารุงรักษากิจการประปาภายในต าบลโกรกแก้ว 
151.โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโกรกแก้ว 
152.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพ่ือการเกษตร ในต าบลโกรกแก้ว 
153.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลโกรกแก้ว 
154.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในต าบลโกรกแก้ว 
155.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในต าบลโกรกแก้ว 
156.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้ว 
157.โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโกรกแก้ว 
158.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในต าบลโกรกแก้ว 
159.โครงการขุดลอกคูคลองหนองน้ าพร้อมรางระบายน้ าภายในต าบลโกรกแก้ว 
160.โครงการปรับปรุงคลองอีสานเขียวภายในต าบลโกรกแก้ว 
161.โครงการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยไฟฟูา 
162.โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
163.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว 
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164.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์แพทย์แผนไทย กิจกรรมผู้สูงอายุของ       
165.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกรัก 
166.โครงการเสียงตามสาย 
167.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกรัก 
168.โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ภายในต าบลโกรกแก้ว 
169.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและรอบส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
170.โครงการก่อสร้างประปาบาดาลภายในต าบลโกรกแก้ว 
171.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในต าบลโกรกแก้ว 
172.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SEAL ) ภายในต าบลโกรกแก้ว 
173.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค-บริโภค 
174.โครงการจัดซื้อโอ่งน้ าฝนภายในต าบลโกรกแก้ว 
175.โครงการสนับสนุนหมู่บ้านน่าอยู่บ้านโกรกหวาย ม.9 
176.โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านโกรกหวาย  ม.9 
177.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นา (ที่ท าการชาวนา) 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  ๒   รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย            

ของบ้านเมือง 
  1.โครงการปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

๒.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
๓.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
๔.โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ของอปพร.เทศบาลโกรกแก้ว 
5.โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา 
๖.โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลทางสื่อและหอกระจายข่าว 
๗.โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยของเทศบาล 
๘.โครงการซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
๙.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
๑๐.โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
๑๑.โครงการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๑๒.โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของพนักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
๑๓.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 
๑๔.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 
๑๕.โครงการปรับปรุงศูนย์  อปพร. เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
๑๖.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
17.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟปุา 
๑๘.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าส าหรับรถดับเพลิงของเทศบาล 
๑๙.โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
20.โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังขยะวางประจ าแต่ละครัวเรือนภายในต าบล 
21.โครงการจัดซื้อรถขนขยะประจ าส านักงาน 
22.โครงการซื้อที่ดินทิ้งขยะของเทศบาล 
23.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจ าต าบล 
24.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจ าบ้านโคกสามัคคี 
25.โครงการจัดท าปูายแจ้งเตือนปูองกันเด็กจมน้ าภายในต าบล   
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  1.โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ – งดเหล้าเข้าพรรษา 

2.โครงการของบสนับสนุนจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
3.โครงการของบสนับสนุน อสม. ประจ าหมู่บ้านภายในต าบล 
4.โครงการสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคฉ่ีหนู 
5.โครงการปูองกันไข้เลือดออกภายในต าบล 
6.โครงการสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในต าบล 
7.โครงการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
8.โครงการปูองกันโรคไข้หวัดนก 
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กวัยเรียน เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 

ในเด็กนักเรียน 
10.โครงการปูองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง 
11.โครงการจัดท าก๊าชชีวภาพ 
12.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 
13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลโกรกแก้ว 
14.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในต าบลโกรกแก้ว 
15.โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 50% ของต าบล 
16.โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแบบ ABC (Area  Based  Collaborative  Research) 
17.โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนภายในต าบล 
18.โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 
19.โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
20.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
21.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
22.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
23.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
24.โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีก่อนและหลังวัยหมดประจ าเดือน 
25.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ของสตรีภายในต าบล 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  2  สังคมสงเคราะห์ 
  1.อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
3.โครงการสนับสนุนงบประมาณชมรมผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 
4.โครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ม.7 
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน ม.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-60- 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
  1.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันประจ าต าบลโกรกแก้ว 

2.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในต าบล 
3.อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรและปลูกฝังวินัยจราจร   
5.โครงการด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจ 
7.โครงการรณรงค์ปลอดเหล้างานศพ 
8.โครงการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
  1.โครงการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 

2.โครงการสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนภายในหมู่บ้านบ้านนาตากลม  ม.8 
3.โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกภายในครัวเรือน 
4.โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายในต าบล 
5.โครงการสนับสนุนพ่อพันธุ์โค บ้านโกรกหวาย  ม.9 
6.โครงการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกรภายในต าบล 
7.โครงการฝึกอาชีพช่างท าทองภายในหมู่บ้านบ้านหนองพลวง ม.10 
8.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพภายในต าบล 
9.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณกลุ่มทอเสื่อกก  ม.5 
10.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้า ม.5 
11.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุภายในต าบล 
12.โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงแมงสะดิ้ง– จิ้งหรีด  ม.9 
13.โครงการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มกลองยาว  ม.9 
14.โครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ  ม.12 
15.โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าพรมเช็ดเท้าด้วยผ้า 
16.โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้า 
17.โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดในงานพิธีและงานต่างๆ 

   18.โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตกรรมการจักรสานจากไม้ไผ่ 
19.โครงการฝึกอบรมอาชีพท าไข่เค็มสมุนไพร 
20.โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมครองแครง 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ 

1.โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาภายในต าบล เรียนดีแต่ยากจน 
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว 
3.โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
4.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
5.โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
6.โครงการประชุมผู้ปกครองประจ าปี 
7.โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์ฯบุคลากร 

ทางการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
8.โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
9.โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
10.โครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
11.โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
12.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
13.โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กต าบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว) 
14.โครงการจัดหา/ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
16.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของครู /ผู้ดูแลเด็ก 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบลโกรกแก้ว 
2.โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ 
3.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เด็ก และเยาวชนภายในต าบล 
4.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายในต าบล 
5.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญต่างๆภายในต าบล 
6.โครงการอุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ ตามโครงการสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
7.โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ 
8.โครงการอุดหนุนวัดในเขตพ้ืนที่บริการตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
9.โครงการสนับสนุนประเพณีท าบุญข้าวคูณลานภายในต าบล 
10.โครงการสนับสนุนประเพณีกวนข้าวทิพย์ ภายในต าบล 
11.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
12.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษา 
13.โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
14.โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
15.โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ 
16.โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
17.โครงการสนับสนุนประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
18.โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 
19.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายภายในต าบล 
2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็ก เยาวชนภายในต าบล 
3.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ ภายในหมู่บ้าน 
4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดภายในต าบล 
5.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพ้ืนที่บริการ 
6.โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
7.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มวก.คัพ 
8.โครงการจัดหากระบะทรายเสริมพัฒนาการเด็กพร้อมอุปกรณ์ 
9.โครงการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย คงไว้เพ่ือความเป็นไทยภายในต าบลโกรกแก้ว 
10.โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
11.โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  
12.โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
13.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/เยาวชนและประชาชนภายในต าบล 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
  ๑.โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

๒.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน,ประชาคมต าบล เทศบาลโกรกแก้ว 
๓.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
๔.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยภายในต าบล 
5.โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ   
6.สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
7.โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพาราบ้านนาตากลม หมู่ที่  8 
8.โครงการสนับสนุนกองทุนสถาบันการเงินบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 
9.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนระดับหมู่บ้าน 

และต าบล 
10.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนพ่ึงพาตนเองบ้านโคกรัก ม.7 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
  1.อุดหนุนที่ท าการอ าเภอโนนสุวรรณตามโครงการจัดงานพระราชพิธี 

2.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดหารายได้ เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.โครงการหมู่บ้านย่านบาป รักษาศีล 5 เหนือกว่าสิ่งใดในโลกเป็นหัวใจส าคัญที่ดีที่สุดของดี 1 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางท่ี  1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.โครงการอบรมการดูแลปูองกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายในต าบล 

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
3.โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว  ภายในต าบลโกรกแก้ว 
4.โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  แม่ทั้งประเทศ 
5.โครงการอนุรักษ์ปุาสาธารณะหมู่ 11 
6.โครงการจัดท าสวนสุขภาพประจ าต าบล   
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการเกษตร 
  1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 

2.โครงการสนับสนุนพันธุ์พืชทางการเกษตรภายในต าบล 
3.โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าวภายในต าบล 
4.โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลาภายในต าบล 
5.โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางประจ าหมู่บ้านบ้านโกรกหวาย  ม.9 
6.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพืชฤดูแล้งภายในต าบล 
7.โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านซับบอน ม.5 
8.โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับบอน ม.5 
9.โครงการจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ม.5 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
  1.โครงการสนับสนุนงบประมาณในการท าน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอัดเม็ด   
  2.โครงการต่อเติมโรงปุ๋ยอัดเม็ดประจ าหมู่บ้าน  บ้านโกรกแก้ว  หมู่ที่ 4 

3.โครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพบ้านโกรกหวาย ม.9 
4.โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านโกรกหวาย  ม.9 
5.โครงการก่อสร้างบ่อหมักปุ๋ยอินทรีชีวภาพภายในหมู่บ้านบ้านโกรกหวาย ม.9 
6.โครงการไถกลบตอซังข้าวภายในต าบล 
7.โครงการส่งเสริมกลุ่มข้าวอินทรีย์ ม.5 
8.โครงการส่งเสริมจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ ม.7 
9.โครงการจัดท าก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  ม.12 
10.โครงการจัดตั้งกลุ่มจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ภายในหมู่บ้าน  ม.12
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
  ๑.ค่าใช้จ่ายการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 

2.ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวารสาร หรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 
4.รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
5.วัสดุส านักงาน 
6.วัสดุคอมพิวเตอร์
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๑.โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

๒.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 
๓.โครงการจัดซื้อโต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์ 
๔.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
๕.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจ าศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
๖.โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อมเครื่องฉาย 
๗.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีประธานสภา 
8.โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 
๙.โครงการจัดซื้อ เก้าอ้ีเลขาสภา 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
11.โครงการซ่อมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
12.โครงการจัดซื้อถังออกซิเจน 
13.โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล 
14.โครงการจัดซื้อน้ ายาเคมีดับเพลิง ส านักงานเทศบาล 
15.โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ าส าหรับส านักงานเทศบาล 
16.โครงการจัดซื้อตู้แบบบานเลื่อนของส านักปลัดฯ 
17.โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 
18.โครงการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 
19.โครงการจัดซื้อผ้าตกแต่ง 
20.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
21.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
22.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน ตามโครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุฯ 

  23.โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  24.โครงการจัดซื้อรถยนต์ประจ ากองช่าง 
  25.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
  26.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
  27.โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา 
  28.โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 

29.ชุดเครื่องเสียง 
30.โต๊ะท างานระดับ ๓-๖ 
31.เก้าอ้ีท างานระดับ ๓-๖ 
32.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 
33.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
34.ปั้มซัมเมิส 
35.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
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36.โครงการจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน 
37.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ส านักงาน 
38.โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
39.โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
40.โครงการจัดซื้อกระติกน้ าร้อนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
41.โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
42.โครงการก่อสร้างฉากผนังกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
43.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ประจ าศูนย์ฯ 
44.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนประจ าส านักงาน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
45.โครงการจัดซื้อถังน้ าประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
46.โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 
47.โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี ประจ าส านักงาน 
48.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
49.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจ าส านักงาน/ศูนย์ฯ 
50.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์สีประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
51.โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งพัดลมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
52.โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งแอร์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
53.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
54.โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ี ส าหรับเด็กรับประทานอาหาร 
55.โครงการจัดซื้อเครื่องครัว ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
56.โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงระบบเสียงตามสายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
57.โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 
58.โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานมือจับ 
59.โครงการจัดซื้อชั้นวางของ 
60.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี  3  พัฒนาบุคลากร 
  ๑.โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล 

2.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

3.โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
4.โครงการเสริมสร้างการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
5.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  

และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
6.โครงการศึกษาดูงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ภายในต าบล 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(วัน อสม. แห่งชาติ) 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
9.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10.โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
11.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
12.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาปฐมวัย ส าหรับผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
14.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดีด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
15.โครงการรณรงค์ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่เด็กโดยผู้ปกครองร่วมกับอปท. 
16.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองเด็ก 
17.โครงการซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  โกรกแก้ว 
18.โครงการทัศนศึกษาและดูงานคณะกรรมการชุมชนภายในต าบล 
19.โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุภายในต าบล 
20.โครงการทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ม.5 และ ม. 7 
21.โครงการทัศนศึกษาดูงานและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน ม.8 
22.โครงการส่งเสริมการศึกษาดงูานเพื่อพัฒนาอาชีพบา้นโกรกหวาย  ม.9 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี  4  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  1.โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 

๑.โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม  เกษตรกรรมยั่งยืน  หวนคืนงานประเพณีและกีฬา  ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  
สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศนส์วยงาม 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) 

๑.พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดย
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้
มาตรฐาน  และเพยีงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน   

๒. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

๓. ส่งเสริมการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม     
และการกีฬา 

4.พัฒนาศักยภาพของคน
ให้มีคุณธรรมน าความรู้  
ครอบครัวอบอุ่น            
ชุมชนเข้มแข็ง 

5.จัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

๖. ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชากรโดยน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้

๗.  พัฒนาการเมือง
ท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย      
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐานและ
เพียงพอ 
 

2. ร้อยละของประชาชน      
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๓. ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ไว ้

4.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย 

5.ร้อยละของ
กิจกรรมที่ประชาชน
มีส่วนร่วม 

๖.จ านวน
สวนสาธารณะหรือ
สถานที่พักผ่อน   
หย่อนใจ 

๗.จ านวนสถานที่เล่น
กีฬา 

แบบ ยท ๐๒ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ ๑. ท้องถิ่นน่าอยู ่

 

2.การพัฒนา        
คุณภาพชีวติ 

3.พัฒนา
การศึกษา กีฬา
นันทนาการและ
ศิลปวัฒธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

๔.การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความ
เข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 
 

5..การพัฒนา
ระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม       
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

6.การส่งเสริม
การเกษตร 
 

7.การพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางที ่ 1 
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
และ การผังเมือง 
แนวทางที ่2 
รักษาความสงบ 
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 
 

 

 

 

 

 

แนวทางที ่1 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ด ี
แนวทางที ่2        
สังคมสงเคราะห์ 
แนวทางที ่3 
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
แนวทางที ่4 
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และรายได้แก ่
ประชาชน 

 

 

 

 

 

แนวทางที ่1 
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษาให้
เพียงพอ 
แนวทางที ่2 
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น 
แนวทางที ่3
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

 

 

 

 

แนวทางที ่๑
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
การ
ประชาสัมพันธ ์
แนวทางที ่๒
พัฒนาให้
ประชาชน         
มีคุณธรรมน า
ความรู้         
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมสันติสุข 

 

 

 

 

 

แนวทางที ่๑   
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที ่๑
ส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางที ่๒ 
ส่งเสริมการเกษตร
ชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที ่๑ 
ส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการท่ีม ี                     
ธรรมาภิบาล 
แนวทางที ่๒  
พัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
แนวทางที ่๓  
พัฒนาบุคลากร 
แนวทางที ่๔ 
ปรับปรุงและพัฒนา
รายได ้
แนวทางที ่๕  
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาล 

 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) 
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  4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่ 
   1) พันธกิจ พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
บ้านเมืองในอนาคต 

2) เป้าประสงค์ พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑.พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

๑.มีจ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2.จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
๓.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

    3) แนวทางการพัฒนา  
                แนวทางการพัฒนาที่  1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง  พ้ืนฐาน
และการผังเมือง 

    แนวทางการพัฒนาที่  2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการผังเมือง 

จ านวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผัง
เมืองเพ่ิมมากขึ้น 

๒.รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

 
   4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม 
   5) ความเชื่อมโยง 
   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  ๑,ยุทธศาสตร์ที่  2,ยุทธศาสตร์ที่  4  
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 1,
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 
 
 

บทที่   4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
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  4.1.2  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  1) พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2) เป้าประสงค์  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ๑.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  3) แนวทางการพัฒนา  
      แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
       แนวทางการพัฒนาที่  2  สังคมสงเคราะห์ 
      แนวทางการพัฒนาที่  3  ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
                         แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
๒.สังคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
๓.ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพติดลดลง 
๔.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม 
5) ความเชื่อมโยง 

   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1,ยุทธศาสตร์ที่  2 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
1) พันธกิจ   ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และการกีฬา 

   2) เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
 

๑.จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ 
๓.ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬามากข้ึน 

3)  แนวทางการพัฒนา  
    แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เพียงพอ 
    แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
    แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เพียงพอ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

๒.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 
๓.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม 
5) ความเชื่อมโยง 

   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1,ยุทธศาสตร์ที่  2 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑, 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
1) พันธกิจ  พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
2) เป้าประสงค์  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ๑.ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
๒.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น 
๓.ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น 
๔.กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึน 

3)  แนวทางการพัฒนา      
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน

เข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 

๒.พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้  ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม 
5) ความเชื่อมโยง 

   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3,ยุทธศาสตร์ที่  5 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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4.1.5 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1) พันธกิจ  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) เป้าประสงค์   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ๑.มีการดูแลปูองกันรักษา  และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
๒.มีการปลูกปุาเพ่ิมข้ึน 
๓.ประชาชนเกิดความตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
๔.ประชาชนได้รับประทานอาหารและพืชผักที่ปลอด
สารพิษ 

3)  แนวทางการพัฒนา  
     แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5) ความเชื่อมโยง 

   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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  4.1.6 ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการเกษตร 

1) พันธกิจ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
2) เป้าประสงค์   พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๑.กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 

๒.แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือการส่งเสริม    
การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและการขยายผลตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3)  แนวทางการพัฒนา  
     แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมการเกษตร จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 
๒.ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม 
5) ความเชื่อมโยง 

   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  1,
ยุทธศาสตร์ที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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4.1.7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

1) พันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีระบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนา
รายได้  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ 

2) เป้าประสงค์   ประชาชนมีส่วนร่วม มีรายได้เพ่ิมข้ึน อาคาร  สถานที่ได้มาตรฐานมั่นคงเพียงพอ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีส่วนร่วม มีรายได้เพ่ิมขึ้น อาคาร  
สถานที่ได้มาตรฐานมั่นคงเพียงพอ 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการของ
ภาครัฐ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและสังคมมากขึ้น 
3.บุคลากรมีศักยภาพในการบริการประชาชนมากข้ึน 

   3) แนวทางการพัฒนา 
               แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
       แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
                        แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาบุคลากร 
                        แนวทางการพัฒนาที่  4  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
      แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล จ านวนกิจกรรม/โครงการด าเนินการ 
๒.พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 

อาคารสถานที่  จ านวนวัสดุอุปกรณ์มีการพัฒนา        
ให้มีความทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

๓.พัฒนาบุคลากร จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา             
เพ่ิมมากข้ึน 

๔.ปรับปรุงและพัฒนารายได้ องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล มีการประชาสัมพันธ์จากองค์กรเพ่ิมขึ้น 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดเทศบาลกองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษา  
กองสวัสดิการสังคม 

5) ความเชื่อมโยง 
   ๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่  5 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.      ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

 ค่าเป้าหมาย แนวทาง            
การพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง               

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านรักษา  
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู ่
 

พัฒนาให้
บ้านเมืองน่า   
อยู่โดยจัดให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

๑.มีจ านวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
2.จ านวน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ   
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
๓.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

500 500 500 500 500 
 

แนวทางที ่๑ 
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ผังเมือง 
 
 
 
 
 
 

จ านวนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ผังเมืองเพิ่ม  
มากขึ้น 
 
 

ปีละ  500 ม. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ า    

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง
ประปาบาดาลประจ า
หมู่บ้าน             

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

500 500 500 500 500 ปีละ  500 ม. โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

400 400 400 400 500 ปีละ  400 ม. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการขุดลอกคลอง กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

     1 1 1 1 1   ปีละ 1 แห่ง โครงการต่อเติมศาลา
อาคารอเนกประสงค์ 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

     1 1 1 1 1   ปีละ 1 แห่ง โครงการขยายเขต
ประปา 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 

แบบ ยท.๐๔ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.      ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทาง            
การพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง               

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านรักษา  
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู ่
 

พัฒนาให้
บ้านเมืองน่า   
อยู่โดยจัดให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

๑.มีจ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2.จ านวน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
๓.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1 1 1 1 แนวทางที ่๑ 
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ผังเมือง 
 
 
 
 
 
 

จ านวนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ผังเมืองเพิ่ม  
มากขึ้น 
 
 

ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการขยายท่อเมน
ประปา 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการซ่อมแซม 
ถนน คสล. 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1  โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1  โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมห้องน้ า 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการตรวจสอบน้ า
อุปโภค-บริโภค 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 

แบบ ยท.๐๔ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านรักษา  
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู ่
 

พัฒนาให้
บ้านเมืองน่า   
อยู่โดยจัดให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ  
ความต้องการ
ของประชาชน 

๑.มีจ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2.จ านวน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
๓.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

1 1 1 1 
 

แนวทางที ่2 
รักษาความสงบ 
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย         
พลเรือน 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

12 - - - 
- 

จ านวน            
12 เครื่อง 

โครงการจัดซ้ือวิทยุ
สื่อสารของ อปพร.
เทศบาลต าบล    
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรม
อาสาสมัครปูองกัน   
ไฟปุา 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง โครงการซ้อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 2 คร้ัง โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการเทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาต ิ 
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท ์

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

แบบ ยท.๐๔ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านรักษา  
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู ่
 

พัฒนาให้
บ้านเมืองน่า   
อยู่โดยจัดให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

๑.มีจ านวนถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2.จ านวน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
๓.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1 1 1 1 แนวทางที ่2 
รักษาความสงบ 
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์              
ด้านการควบคุมไฟปุา 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ าส าหรับ
รถดับเพลิงของ
เทศบาล 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดซ้ือวัสดุ
เครื่องดับเพลิง
เทศบาลต าบล     
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๔ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน    
ให้ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

2 2 2 2 แนวทางที ่ ๑ 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย  
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย    
ที่ดีขึ้น 
 
  

ปีละ 2 คร้ัง โครงการปูองกัน
ไข้เลือดออกภายใน
ต าบล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุนการ
ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใน
ต าบล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการควบคุม
ปูองกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะกลุ่มเด็กวัยเรียน 
เพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลโกรกแก้ว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต   
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
โกรกแก้ว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการร้อยรัก           
ร้อยดวงใจ หว่งใย
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูว่ัย
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน    
ให้ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

1 1 1 1 แนวทางที ่ ๑ 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย  
ที่ด ี

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย    
ที่ดีขึ้น 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

            โครงการส่งเสริม
สุขภาพสตรีกอ่นและ
หลังวัยหมด
ประจ าเดือน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

            โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสิทธิ 
หน้าที่ของสตรีภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

         แนวทางที ่ ๒  
สังคมสงเคราะห์ 
 

ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์
อย่างทั่วถึง 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ                  
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

         แนวทางที ่ ๓ 
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
สังคม 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจร
และปลูกฝังวินัยจราจร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

         แนวทางท่ี  ๔ 
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
รายได้แก่ประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุน
งบประมาณและ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

            โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพภายในต าบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน    
ให้ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

1 1 1 1 แนวทางที ่ ๔ 
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายภุายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรม
อาชีพประดิษฐ์          
พวงกุญแจจากเศษผ้า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรม
อาชีพการจัดดอกไม้
สดในงานพิธีและงาน
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนม
ครองแครง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมอืงน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
การศึกษา      
การกีฬา 
นันทนาการแล
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ตลอดจน
อนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี       
ที่ดงีาม 

๑.จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้
เพียงพอ 
๓.ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีท้องถิ่น
มากขึ้น 
๔.ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านกีฬา 
มากขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่1 
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
การขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้
เพียงพอ 
 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ต าบลโกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดกิจกรรม 
ประเพณี วันส าคัญ
ต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมอืงน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
การศึกษา      
การกีฬา 
นันทนาการแล
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ตลอดจน
อนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี       
ที่ดงีาม 

๑.จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้
เพียงพอ 
๓.ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีท้องถิ่น
มากขึ้น 
๔.ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านกีฬา 
มากขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่1 
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
การขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้
เพียงพอ 
 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการประชุม
ผู้ปกครองประจ าป ี

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ  
จัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
บุคลากรทางการศึกษา  
ครูผู้ดูแลเด็ก                 
และผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอาหารเสริม
(นม)ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล      
โกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอาหารเสริม
(นม)ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ
เทศบาลต าบล     
โกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง โครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของ
เทศบาลต าบล    
โกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
การศึกษา      
การกีฬา 
นันทนาการแล
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ตลอดจน
อนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี       
ที่ดีงาม 

๑.จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้
เพียงพอ 
๓.ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีท้องถิ่น
มากขึ้น 
๔.ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านกีฬา 
มากขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่1 
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
การขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้
เพียงพอ 
 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กต าบลโกรกแก้ว 
(ค่ารายหวั) 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของครู /
ผู้ดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 แนวทางที ่2  
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอุดหนุน
อ าเภอโนนสวุรรณ   
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีของดีโนน
สุวรรณ 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
การศึกษา      
การกีฬา 
นันทนาการแล
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ตลอดจน
อนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี       
ที่ดีงาม 

๑.จ านวนประชาชนที่
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้เพยีงพอ 
๓.ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา มากขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่2  
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีของดี 
โนนสุวรรณ 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา          
ในวันเข้าพรรษา 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ (งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 แนวทางที ่3 
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา             
ต้านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย ์

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชนและประชาชน 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ขีดสมรรถนะ
องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความ
เข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนม ี
รายได้เพิ่ม

ม
า
ก
ขึ้
น 

๑.ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การด าเนินงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
๒.ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายมาก
ขึ้น 
๓.ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การประกอบอาชพี
มากยิ่งขึ้น 
๔.กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่๑ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ ์
 

ประชาชนส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน     
มากขึ้น 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
การ รีไซเคิลขยะ 

กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
ระดับหมู่บ้านและ
ต าบล 

  

2 2 2 2 แนวทางที ่๒ 
พัฒนาให้ประชาชนมี
คุณธรรมน าความรู้
ครอบครัว  อบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งสังคม 
สันติสุข 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 2 ครั้ง อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอโนนสวุรรณ
ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธ ี

  

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์โครงการ
จัดหารายได้ เพื่อ
จัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ    
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการพัฒนา
ระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

๑.มีการดูแลปูองกัน
รักษา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 
๒.มีการปลูกปาุเพิ่มขึ้น 
๓.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 
๔.ประชาชนได้
รับประทานอาหารและ
พืชผักที่ปลอดสารพิษ 

1 1 1 1 แนวทางที ่๑ 
สร้างจิตส านึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 
 
 

ประชาชนส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงานมากขึ้น 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรมการ
ดูแลปูองกันรักษา
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ภายในต าบล 

กอง
สาธารณสุข 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการถนนสวย
ด้วยใจภกัดิ์เฉลิมพระ
เกียรติแม่ของ
แผ่นดิน  แม่ทั้ง
ประเทศ 

กอง
สาธารณสุข 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  ภายในต าบล 

กอง
สาธารณสุข 

ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
อาคาร  
สถานที่ได้
มาตรฐาน
มั่นคง
เพียงพอ 

1.ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพ
ให้บริการของภาครัฐ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและ
สังคมมากขึ้น 
3.บุคลากรมีศักยภาพใน
การบริการประชาชน
มากขึ้น 
 

1 1 1 1 แนวทางที ่๑             
ส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการ   
ที่มี                      
ธรรมาภิบาล 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ
ด าเนินการ 
 

ปีละ 1 คร้ัง ค่าใช้จ่ายการจัดท า
รายงานกิจการ
เทศบาล 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ค่าจ้างเหมาบริการ
และดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบล   
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

100 100 100 100 แนวทางที ่๒          
พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารสถานที่  
จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์มีการ
พัฒนาให้มีความ
ทันสมัยเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 100 โครงการจัดซ้ือและ
จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ทุกส่วน
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
อาคาร  
สถานที่ได้
มาตรฐาน
มั่นคง
เพียงพอ 

1.ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพ
ให้บริการของภาครัฐ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและ
สังคมมากขึ้น 
3.บุคลากรมีศักยภาพใน
การบริการประชาชน
มากขึ้น 
 

1 1 1 1 แนวทางที ่๓         
พัฒนาบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา     
เพิ่มมากขึ้น 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการเสริมสร้าง
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจา้ง 
เทศบาลต าบล  โกรก
แก้ว 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
ทุ่งจังหัน ตาม
โครงการปรับปรุง   
และจัดหาวัสดุฯ 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

แบบ ยท.๐๔ 4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
ของ อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/   
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
อาคาร  
สถานที่ได้
มาตรฐาน
มั่นคง
เพียงพอ 

1.ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพ
ให้บริการของภาครัฐ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและ
สังคมมากขึ้น 
3.บุคลากรมีศักยภาพใน
การบริการประชาชน
มากขึ้น 

1 1 1 1 แนวทางที ่4         
ปรับปรุงและ
พัฒนารายได ้
 

องค์กรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 
 

ปีละ 1 คร้ัง โครงการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามใน
การจัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

4 4 4 4 แนวทางที ่5  
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเทศบาล 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
จากองค์กรเพิ่มขึ้น 

4 ปี ๑ ครั้ง 
(หรือแล้วแต่
กรณี) 

โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

แบบ ยท.๐๔ 4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1. ท้องถิ่นน่าอยู่ ส านักปลัด  กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

กองสวัสดิการสังคม 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              

กองสวัสดิการสังคม 
3. พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา                               
กองสวัสดิการสังคม 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคคลและ          
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

ส านักปลัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              
กองสวัสดิการสังคม 

5. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. การส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุข  กองสวัสดิการสังคม 
7. การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  หมวด  6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ใช้แบบรายงาน  3  แบบ       ตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ  
  1. แบบประเมินแผนพัฒนา 
  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยตนเอง 
  2. แบบติดตามแผนพัฒนา 
  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
   3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

5.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล 

5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและ
ประเมิน 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
****************************************************************************************************** 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๒  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ ๓  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ   ไตรมาสที่  ๑ 
**************************************************************************************
***** 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑)  ไตรมาศท่ี  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    (๒) ไตรมาศที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาศท่ี  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)   (๔) ไตรมาศที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี   
ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1  ............... ปีที่ 2  ............... ปีที่ 3  ............... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         
         

รวม         
 
4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1  ............... ปีที่ 2  ............... ปีที่ 3  ............... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         
         

รวม         
 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
ยุทธศาสต

ร์ 
จ านวน
โครงการ        
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ       
ที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ 

จ านวนโครงการ        
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ        
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ       
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
รวม             
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี...... 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
       
       
       

รวม       
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี..... 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      
      

รวม      
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง:   แบบที่  ๓/๑  เปน็แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
******************************************************************************************************* 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
๒.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕9 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

 
 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
 

6.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
7.ด้านสาธารณสุข   
8.ด้านการเมือง การบริหารงาน   

รวม   
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 
....................................................................................................................................................... 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(10 คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 
  ก่อนด าเนินการ

(จ านวน) 
หลังด าเนินการ

(จ านวน) 
เพิ่ม/ลด 
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
**************************************************************************************************** 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ   (1)  ชาย  (2)  หญิง 
2.อายุ   (1)  ต่ ากว่า 20 ปี  (2)  20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
   (4)  41-50 ปี   (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.การศึกษา   (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (4)  ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ 
4.อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ    (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค่าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
   (7)  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................  
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

   

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
**************************************************************************************************** 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ   (1)  ชาย  (2)  หญิง 
2.อายุ   (1)  ต่ ากว่า 20 ปี  (2)  20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
   (4)  41-50 ปี   (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.การศึกษา   (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (4)  ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ 
4.อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ    (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค่าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 

   (7)  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................... ............................. 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

   

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1.ใช้แบบรายงานที่ 1                                                              
2. ผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล    
โกรกแก้วรายไตรมาส 
(3 เดือน) 

ทุกๆ 3 
เดือน 

เทศบาล 1.ใช้แบบรายงานที่ 1   
การก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

เมื่อเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว
ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1.ใช้แบบรายงานที่ 3/1 
แบบประเมินผลการd
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2.ใช้แบบรายงานที่ 3/2 
แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ใน
ภาพรวม 
3.ใช้แบบรายงานที่ 3/3 
แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วในแต่
ละยุทธศาสตร์ 
4.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 1 ปี (ภายใน
เดือนธันวาคม) 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3.รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่
รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะห์รายงาน   
ตามแบบ 
3.เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน นับตั้งแต่
รับรายงาน 

   ผู้บริหาร 1.เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2.ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายในเดือน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

 

5.3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 


