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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

……………………………….. 
 ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
    1.1.1 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ  

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
       1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
2.ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

       เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2507 มีนายพราน ชื่อ วรรณ มาล่าสัตว์ ในบริเวณบ้าน
โนนสุวรรณ นายพรานวรรณ เห็นเป็นพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์น่าจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงได้ดําเนินการสร้างกระท่อมที่พัก
อยู่ข้างโกรกอ้ายวรรณ ซึ่งปัจจุบันเป็นคลองอีสานเขียว ต่อมาชาวบ้านเรียกแผลงมาเป็น “โนนสุวรรณ” มาจน
ปัจจุบันนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อนายสมัคร ประสมสัตย์ 
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                3.2 ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 1 กิโลเมตรและ        
ห่างจากจังหวัด  85  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
                     ทิศเหนือจดบ้านหนองตาปูุ หมู่ที่ 3 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
        ทิศใต้จดบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสุวรรณ                       
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
            ทิศตะวันออกจดบ้านโคกเจริญ หมู่ที่  12 ตําบลโกรกแก้ว              
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
                            ทิศตะวันตกจดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่  2 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอ
โนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์     
       
    1.1.2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่   
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

      1. แผนที่หมู่บ้าน 
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2.ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

      บ้านหนองตาปูุ  เดิมมีสระหรือหนองกลางหมู่บ้าน  มีราษฎรอพยพมาจับจองที่
ทํากินจึงยกศาลตาปูุขึ้น เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและต่อมาได้มีราษฎรเข้ามาอาศัยอยู่มาก  จึงเรียกว่า         
“บ้านหนองตาปูุ” ในปัจจุบันยังคงมีศาลตาปูุอยู่กับหนองกลางหมู่บ้าน เพ่ือเป็นที่เคารพและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ชุมชน เดิมเป็น หมู่ที่ 7 ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในการปกครองของอําเภอนางรอง 
ต่อมาปี 2533 ได้ขอจัดตั้งกิ่งอําเภอโนนสุวรรณ และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้มีการจัดตั้งกิ่งอําเภอโนน
สุวรรณขึ้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสุวรรณ (ปัจจุบันอยู่ที่บ้านโนนสุริยา หมู่ที่ 15 ตําบลโนนสุวรรณ ตั้งแต่ 1 เมษายน 
2534 เป็นต้นมา) และได้ขอจัดตั้งหมู่บ้านหนองตาปูุขึ้น เพ่ือง่ายแก่การปกครอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 
บ้านหนองตาปูุ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันชื่อ นายประจวบ สิ่วไธสง 
       3. ทีต่ั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 72 กิโลเมตร 
      ทิศเหนือจดบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
       ทิศใต้จดบ้านโนนสุวรรณ  หมู่ที่ 1 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ             
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ทิศตะวันออกจดบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว                      
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ทิศตะวันตกจดบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ              
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.3 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

     1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
    บ้านโกรกแก้ว ตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2498 เดิมมีลําน้ําขนาดกลางเมื่อ
ยามที่มีแสงพระอาทิตย์สาดส่องมากระทบกับน้ําจะมีแสงระยิบระยับเหมือนแก้ว ชาวบ้านจึงเรียกว่า    “บ้านโกรก
แก้ว” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อนายนา ทองสะอาด ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสานและ
ภาษาไทยโคราช ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อนายเฉลา เพ็ชรรุกขา 
     3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 3 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 83 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
       ทิศเหนือจดกับบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตําบลโกรกแก้ว                       
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ทิศใต้จดกับบ้านหนองตาปูุ หมู่ที่ 3 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ            
จังหวัดบุรีรัมย์ 
       ทิศตะวันออกจดกับบ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตําบลโกรกแก้ว                    
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
       ทิศตะวันตกจดกับบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์    
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    1.1.4 หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

    1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน  
    บ้านซับบอน  เดิมบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ําที่ไหลซึมออกมาตลอดเวลาและมีต้น
บอนข้ึนอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากชาวบ้านจึง เรียกว่า“บ้านซับบอน” มาจนปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับตําบล
ชุมแสง  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านซับบอน หมู่ที่ 5 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2527 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ๊อบ แปูนชุมแสง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นางบุญยิ่ง แปูนชุมแสง 
     3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 5 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 95 กิโลเมตร 
      ทิศเหนือจดบ้านหนองอ้อยช้าง หมู่ที่ 14 ตําบลดอนอะราง  อําเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ทิศใต้จดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ทิศตะวันออกจดบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลโกรกแก้ว                         
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ทิศตะวันตกจดบ้านฝายใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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1.1.5 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี  
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

     1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

     2.ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน  
    บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ                 
จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกสามัคคีแยกออกมาจากบ้านโกรกแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยการนําของ                               
ผู้ใหญ่ประเสริฐ   ยงทวี  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายจังหวัด ทางภาคอีสานภาษา
ที่ใช้เป็นภาษาไทยนางรองและภาษาอีสาน และได้แยกให้เป็นบ้านโคกสามัคคีเม่ือปี พ.ศ.2539 โดยแยกออกไป  
70 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อ นายวิเชียร ท้าวญาติ    
      3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 81 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

      ทิศเหนือจดกับบ้านโคกรักหมู่ที่ 7 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ               
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทิศใต้จดกับบ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตําบลโกรกแก้ว                       
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศตะวันออกจดกับบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว                               
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  

       ทิศตะวันตกจดกับบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลโกรกแก้ว                      
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์     
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    1.1.6 หมู่ที่ 7  บ้านโคกรัก   
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

    1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
      บ้านโคกรักก่อตั้ ง เมื่ อ ปี  พ.ศ.2511 โดยมีนายทองนาค สุริ วงค์ชมภู                 
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เดิมเป็นเขตปกครองของตําบลชุมแสง อําเภอนางรอง จากนั้นได้แยกเขตการปกครองเป็น
ของตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ.2534 ประชาชนอพยพมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์
และสุรินทร์ ภาษาท้องถิ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่สูงมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ
สําหรับเพาะปลูกทั้งปีและมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงไปด้านทิศตะวันออก  เดิมมีต้นรักเกิดขึ้น
มากมายและภูมิประเทศเป็นโนนสูง ซึ่งภาษาถ่ินเรียกลักษณะนี้ว่า “โคก”จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านโคกรัก” มาจนถึง
ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายเทิศ คําสอน    
     3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

     ทิศเหนือจดกับบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตําบล โกรกแก้ว                              
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ทิศใต้จดกับบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตําบล โกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
        ทิศตะวันออกจดกับโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศตะวันตกจดกับบ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 ตําบลโกรกแก้ว 
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.7 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

    1. แผนที่หมู่บ้าน 
 

 

    2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน       
     บ้านนาตากลมเดิมมีผู้มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่บ้านนาตากลมในปัจจุบัน
นี้ ชื่อปูุกลม  เสาวพันธ์ และลูกหลาน ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพทํานา คนทั่วไปจึงเรียกติดปาก
และตั้งชื่อว่า “บ้านนาตากลม”เดิมอยู่ในพ้ืนที่ของบ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 ในปัจจุบัน และแยกออกมาจากบ้านโคกรัก 
เมื่อปี พ.ศ.2529 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายกระจ่าง เสาวพันธ์ ตั้งอยู่ที่ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาษาท้องถิ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยนางรอง ภาษาอีสานและภาษาเขมร บางส่วนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีลักษณะเป็นที่ราบมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับเพาะปลูกทั้งปีและมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพ้ืนที่ลาด
เอียงไปด้านทิศตะวันออก นายวีระ โตสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน    
      3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 8 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด  70 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

     ทิศเหนือจดกับบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

      ทิศใต้จดกับบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

      ทิศตะวันออกจดกับบ้านโนนศรีสุข หมู่ที่ 12  
ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

     ทิศตะวันตกจดกับ บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.8 หมู่ที่ 9  บ้านโกรกหวาย  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
      1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
   
 

    2.อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป 
      บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9 ตําบลโกรกแก้ว แยกจากบ้านนาตากลม หมู่ที่ 8    
ตําบลโกรกแก้ว ออกมาตั้งหมู่บ้านเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายบุญสืบ                    
รอดจากเข็ญ และภาษาท้องถิ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไทยนางรอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบมีดินอุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับเพาะปลูกทั้งปีและมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงไปด้านทิศตะวันตกในอดีตมีลําห้วย     
ที่เรียกว่าโกรกและมีต้นหวายขึ้นจํานวนมาก จึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านโกรกหวาย“ ผู้ใหญ่บ้าน คนปัจจุบันชื่อ             
นายถนอม อยู่รัมย์   
     3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 8 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 70 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

   ทิศเหนือจดบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่  7  ตําบลหัวถนน  
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

   ทิศใต้จดบ้านนาตากลม หมู่ที่  8  ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

   ทิศตะวันออกจดบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่  8  ตําบลหัวถนน  
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศตะวันตกจดบ้านหนองพลวง หมู่ที่  1 0 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.9 หมู่ที่  10 บ้านหนองพลวง  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

    1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
      บ้านหนองพลวง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2539 ได้แยกการปกครองมาจาก
บ้านโคกรัก มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อนายจิ๋ว จงจอหอ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ ภาษาถิ่นที่ใช้
คือภาษาเขมร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการเพาะปลูกทั้งปี เดิมเป็นปุาดง
ดิบและมีต้นพลวงขึ้นเป็นจํานวนมาก มีสระหนองน้ําขนาดใหญ่อยู่ข้างหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านหนอง
พลวง” ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายพร้อม แก้วยก  

     3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 6 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

     ทิศเหนือจดบ้านโกรกหวาย หมู่ที่  9  ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ทิศใต้จดบ้านโคกรัก หมู่ที่  7  ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ทิศตะวันออกจดบ้านนาตากลม หมู่ที่  8  ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

      ทิศตะวันตกจดบ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  6  ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.10 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
     1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
     
    2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

    บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 แยกมาจากบ้าน โคกสามัคคี 
หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างจังหวัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบมีดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะสําหรับการเพาะปลูกท้ังปี มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ ชื่อชลประทานหนองไข่เท่า ผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบัน คือ นายน้อย แจ่มจันทร์ 
      3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 93 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

        ทิศเหนือจดกับบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศใต้จดกับหนองตาปูุ หมู่ที่ 3 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ทิศตะวันออกจดกับบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศตะวันตกจดกับบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    1.1.11 หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
      1. แผนที่หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

    2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
     บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 จัดตั้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกมาจาก                            
บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ
สําหรับเพาะปลูกสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี และมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงไปด้าน
ทิศตะวันออก ประชาชนอยู่ดี กินดีมีความสุขสงบในหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโคกเจริญ” ผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบัน ชื่อ นายสมชาย วิเศษชาติ    
       3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากอําเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัด 78 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

     ทิศเหนือจดบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตําบลโกรกแก้ว  
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ทิศใต้จดบ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองโบสถ์  
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ทิศตะวันออกจดบ้านหนองทองลิ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลหนองโบสถ์  
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ทิศตะวันตกจดบ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตําบลโกรกแก้ว                       
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
           สภาพพ้ืนที่ในตําบลโกรกแก้วเป็นที่ราบลูกฟูกทั้งตําบล ความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่
ระหว่าง 221–274 เมตร พ้ืนที่ความสูงจากทิศใต้ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปเพ่ือ
เกษตรกรรม (ปุาเมืองไผ่) ไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ําลําคลองสายสําคัญไหลผ่าน 
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
             ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนแห้งซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30–38 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว 12–16 องศาเซลเซียส 
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สภาพฝนที่ตกนี้เกิดจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ แต่เป็นฝนที่ให้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมน้อย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาบรรทัดและ
เทือกเขาพนมดงรัก ทอดตัวในแนวตะวันตกและตะวันออกอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดทําให้เกิดการกีดขวางของ
ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ปริมาณน้ําฝนน้อยทําให้เกิดภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นประจําทุกปี
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ฝนที่ตกส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ํา พายุโซน
ร้อนและดีเพรสชั่น ซึ่งเคลื่อนเข้ามาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ย ผ่านเวียดนาม ลาวและกัมพูชาเข้ามาประมาณ
เดือน กันยายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  
       ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านมาจากประเทศจีน 
พาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาครอบคลุมทั้งภาค เริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง      
เดือนกุมภาพันธ์ 
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตป่ลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนต้นพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากประเทศจีนตอนใต้และอ่าวไทยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้รับแสงแดดเต็มที่จึงทําให้
อากาศร้อนจัดและแห้ง 
    1.4 ลักษณะของดิน 

           ในพ้ืนที่ตําบลโกรกแก้ว ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ําในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลาย  
      
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
   สํานักงานเทศบาลตําบลโกรกแก้วตั้ งอยู่ เลขที่  95 หมู่ที่  11 ถนนหัวถนน -ดอนอะราง                               
ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 โทรศัพท์.044-666399                            
โทรสาร.044-666400 มีพ้ืนที่ 30.52 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,906.25 ไร่ มีพ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ในเขต
เทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน  2 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอโนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอําเภอโนนสุวรรณ 3 
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 80 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ด้านทิศเหนือ   ติดกับ ตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ด้านทิศตะวันออก    ติดกับ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ด้านทิศใต้      ติดกับ ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ด้านตะวันตก     ติดกับ ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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     2.2 การเลือกตั้ง 
       ตําบลโกรกแก้วแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 คือ เขต 1 และเขต 2 โดยมีหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมด 8 หน่วย   
   -หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  ม.1,ม.3,ม.5,ม.5,ม.11 และ ม.12 
    -หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย  ม.6,ม.7,ม.8,ม.9 และ ม.10 
3.ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
          เทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีจํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  จํานวน 11 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที ่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโนนสุวรรณ 1 124 125 147 272 
2 บ้านหนองตาปูุ 3 128 228 240 468 
3 บ้านโกรกแก้ว 4 122 219 232 451 
4 บ้านซับบอน 5 70 136 136 272 
5 บ้านโคกสามัคคี 6 104 184 161 345 
6 บ้านโคกรัก 7 160 273 288 561 
7 บ้านนาตากลม 8 87 126 136 262 
8 บ้านโกรกหวาย 9 75 149 162 311 
9 บ้านหนองพลวง 10 121 254 243 497 

10 บ้านหนองไข่เท่า 11 146 250 257 507 
11 บ้านโคกเจริญ 12 86 153 137 290 

รวม 11 1,223 2,097 2,139 4,236 
  ข้อมูล: สํานักทะเบียนอําเภอโนนสุวรรณ ณ เดือนเมษายน 2562 
     3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 30 28 58 
1 – 10 ป ี 276 255 531 

11 – 20 ป ี 318 298 616 
21 – 30 ป ี 288 298 586 
31 – 40 ป ี 344 361 705 
41 – 50 ป ี 351 366 717 
51 – 60 ป ี 254 239 493 
61 – 70 ป ี 141 171 312 
71 – 80 ป ี 64 86 150 
81 – 90 ป ี 24 31 55 

91 – 100 ป ี 5 8 13 
มากกว่า 100 ปี 0 0 0 

รวม 2,095 2,138 4,236 
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  4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโกรกแก้ว   
           - จํานวนครูเทศบาล 
           - จํานวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จํานวนนักเรียน 
 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
    2.1 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 
    2.2 โรงเรียนวราวัฒนา 
3.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
    3.1 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 

 
 
 
 
 

2 แห่ง 
 
 

1  แห่ง 

1 แห่ง 
2 คน 
3 คน 

54 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 

      
    4.2 สาธารณสุข 
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลโคกรัก จํานวน 1 แห่ง 
   2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 11 แห่ง 
   3. คลินิกเอกชน 1 แห่ง 
    4.3 อาชญากรรม 
               ในเขตเทศบาลมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเล็กน้อย และมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนและทําลายทรัพย์สินของราชการบ้าง ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าวจากการ
สํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.4 ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลโกรกแก้ว ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น 
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ก็เป็นเรื่อง
ของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและเทศบาลตําบลโกรกแก้วยังได้
มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตําบลโกรกแก้วขึ้น เพ่ือรับเรื่องและปูองกันปัญหายา
เสพติดภายในตําบลโกรกแก้วอีกด้วย 
    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
            เทศบาลตําบลโกรกแก้วมีการสงเคราะห์ให้กับประชาชนภายในตําบลโกรกแก้ว ดังนี้ 
             1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน 539 คน 
           2.เบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน 123 คน 
           3.เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จํานวน 11 คน 

         4. ประสานงานการทําบัตรผู้พิการ จํานวน 7 คน 
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   5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
              การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มี
การพัฒนาถนนหนทางภายในเขตพ้ืนที่ทําให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น เทศบาลตําบลโกรกแก้ว                
มีถนนลาดยางสายหัวถนน – ดอนอะรางตัดผ่าน ทําให้ติดต่อกับตําบลใกล้เคียง  อําเภอ  และจังหวัดได้สะดวกอีกทั้ง
ยังมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังในหมู่บ้าน ทําให้การติดต่อสัญจรไปมาระหว่างตําบล อําเภอและจังหวัด 
สะดวกยิ่งขึ้น 
          - ถนนคสล. จํานวน  31  สาย  ความยาว    9,126  เมตร 
          - ถนนลาดยาง จํานวน  14  สาย  ความยาว    7,854  เมตร 
          - ถนนลูกรัง จํานวน  70  สาย  ความยาว  50,196  เมตร 
          - ถนนดิน จํานวน   3   สาย  ความยาว    1,795  เมตร 
   5.2 การไฟฟ้า 
             จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น 
100% 
           - ไฟฟูาสาธารณะของตําบลโกรกแก้ว มีจํานวน 234 แห่ง 
    5.3 การประปา 
           ระบบประปาในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วดําเนินการโดยได้ถ่ายโอนให้เทศบาลตําบล
โกรกแก้วดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1,บ้านหนองตาปูุ หมู่ที่ 3,บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ,             
บ้านซับบอน หมู่ที่5,บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8,บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9,บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10,บ้านหนองไข่เท่า 
หมู่ที่ 11 และบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 นอกนั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําของหมู่บ้านเป็นระบบประปาบาดาลหมู่บ้านซึ่งมี 
จํานวน 19 แห่ง การไฟฟูาสําหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟูาในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอนางรอง โดยเทศบาลตําบลโกรกแก้วรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะเพ่ือให้ แสงสว่างตาม
ถนน ตรอก ซอย เท่านั้น 
    5.4 โทรศัพท์ 
            -ประชาชนตําบลโกรกแก้วทุกครัวเรือนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 100% 
   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
          ตําบลโกรกแก้วมีศูนย์ไปรษณีย์ประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกแก้ว                
หมู่ที ่11 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
            การเพาะปลูกในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีการเพาะปลูกพืชที่สําคัญคือการ  
เพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว 
นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสําปะหลัง ผลไม้และพืชผัก เป็นต้น 
   6.2 การประมง 
           สภาพการเลี้ยงจะปล่อยปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไนและปลาจีน เลี้ยงไว้ในบ่อไร่นาและ
นํามาบริโภค ส่วนในหนองน้ําสาธารณะทางหมู่บ้านจะดําเนินการเปิดให้เกษตรกรทั่วไปเข้าจับปลาโดยเก็บค่าบริการ
จากเครื่องมือจับปลามาเป็นกองทุนเพ่ือซื้อพันธุ์ปลาและอาหารต่อไป 
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    6.3 การปศุสัตว์ 
             การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการจําหน่าย เช่น โคนม    
โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น 
    6.4 การบริการ 
           ต าบลโกรกแก้วมีสถานบริการในเขต ดังนี้ 
          6.4.1 บ้านเช่า 9 แห่ง ประกอบด้วย 
                    -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  2  แห่ง  
                      -บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6   จํานวน  3  แห่ง 
                     -บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  1  แห่ง 
                      -บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  2  แห่ง 
                     -บ้านโคกเจริญ หมู่ที่  12   จํานวน  1  แห่ง 
    6.5 การท่องเที่ยว 
             ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยการ
จัดงานประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีของดีโนนสุวรรณซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน  ณ ที่ว่าการอําเภอโนน
สุวรรณ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
    6.6 อุตสาหกรรม 
             การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก 
   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
           การพาณิชย์ 
          1. สถานีบริการน้ ามัน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
      - บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  1  แห่ง 
      - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6   จํานวน  1  แห่ง   
         2. โรงสีข้าว 10 แห่ง ประกอบด้วย  
        - บ้านหนองตาปูุ หมู่ที่ 3   จํานวน  2  แห่ง 
       - บ้านซับบอน หมู่ที่ 5   จํานวน  2  แห่ง   
       - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6   จํานวน  1  แห่ง  
       - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  1  แห่ง   
       - บ้านนาตากลม หมู่ที่  8   จํานวน  1  แห่ง    
       - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  3  แห่ง  
        3. ศูนย์ร้านค้าชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
      - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  1  แห่ง 
     - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8    จํานวน  1  แห่ง 
     - บ้านโกรกหวาย หมู่ที่  9   จํานวน  1  แห่ง 
        4. ร้านค้า 50 แห่งประกอบ 
      -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1    จํานวน  6  แห่ง  
        - บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ 3  จํานวน  5  แห่ง 
        - บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4  จํานวน  5  แห่ง 
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       - บ้านซับบอน หมู่ที่ 5  จํานวน  1  แห่ง 
     - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 จํานวน  5  แห่ง 
        - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  5  แห่ง 
      - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  4  แห่ง 
      - บ้านโกรกหวาย หมู่ที่  9   จํานวน  4  แห่ง 
      - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จํานวน  4  แห่ง  
      - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  9  แห่ง   
       - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12   จํานวน  2  แห่ง 

   5. ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 10 แห่ง ประกอบด้วย 
  - บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  1  แห่ง 

- บ้านหนองตาปูุ  หมู่ที่ 3  จํานวน  1  แห่ง  
       - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 จํานวน  2  แห่ง 
       - บ้านนาตากลม หมู่ที่  8  จํานวน  1  แห่ง 
       - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  5  แห่ง 
      6. ลานมัน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
      - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน 1 แห่ง 
     - บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9  จํานวน 1 แห่ง 

   7. สหกรณ์ 2 แห่งประกอบด้วย 
       - สหกรณ์โคนมอําเภอโนนสุวรรณ หมู่ที่  3 
     - สหกรณ์การเกษตรอําเภอโนนสุวรรณ หมู่ที่  3 
   กลุ่มอาชีพ 

  มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
     1.กลุ่มปลูกมันสําปะหลัง 
     2.กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 
     3.กลุ่มผู้สูงอายุเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  
     4.กลุ่มศูนย์สาธิตตลาด   
    6.8 แรงงาน 
      แรงงานส่วนใหญ่ภายในตําบลโกรกแก้ว เป็นแรงงานด้านการเกษตร ค่าจ้างอัตรา 300 
บาท/วัน/คน เป็นแรงงานภายในครัวเรือนและครอบครัวใกล้เคียง แรงงานรับจ้างมีเป็นส่วนน้อย เมื่อหมดช่วงทํานา 
ทําไร่ แรงงานส่วนหนึ่งจะมีการอพยพไปทํางานนอกตําบล อําเภอ จังหวัด ต่างจังหวัด ประเภทงานที่ไปรับจ้างเป็น
งานอุตสาหกรรม,งานก่อสร้าง และงานเกษตรกรรม และจะกลับถิ่นฐานเมื่อถึงฤดูกาลเกษตร 

 8.ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถึงร้อยละ 100 มีวัด จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อวัดในเขตต าบลโกรกแก้ว ที่ตั้ง 
1 วัดโคกรัก  บ้านโคกรัก  หมู่ที่  7 
2 วัดโกรกแก้ว  บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่  4 
3 วัดโคกสามัคคี บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 
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    8.2 ประเพณีและงานประเพณี 
1.งานหมากไม้รสหวาน สืบสานงานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ  

      งานหมากไม้รสหวาน สืบสานงานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ เป็นงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอําเภอโนนสุวรรณ จัดขึ้นเพ่ือสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
ทั้งส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอําเภอโนนสุวรรณ ซึ่งถือเป็น
แหล่งเพาะปลูกพืชไร่และผลไม้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด เทศบาลตําบลโกรกแก้ว ได้เล็งเห็นความสําคัญเป็น
อย่างยิ่งเพราะภายในงานจะมีการจัดขบวนแห่ที่สอดแทรกการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชนต่างๆ การ
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขันจุดบั้งไฟและเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้นําผลไม้ ผลผลิตทาง
การเกษตรมาวางจําหน่าย ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาราคา
ตกต่ําอีกทางหนึ่ง 
    2.งานประเพณีสงกรานต์ มีการจัดพิธีรดน้ าด าหัวให้กับผู้สูงอายุ 

     ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่ง
ถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านานและสิ่งที่นิยมทํากันมา คือ การรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุอัน
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่ง
ถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ วัฒนธรรมประเพณีและค้ําจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว เทศบาลตําบลโกรกแก้ว 
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีดังกล่าว เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการ
สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเองและให้ลูกหลานได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
      3.ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

     พิธีประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งต่ออดีต
จนถึงปัจจุบันในหมู่ชาวพุทธทั่วไป เพ่ือระลึกถึงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์
ในวันขึ้น 14 ค่ํา แล้วนําไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มากด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึง
พร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาเทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์
มธุปายาสนี้เชื่อกันว่าเมื่อทําครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทําและผู้บริโภคสมควรเซ่นสรวงเทพารักษ์ผู้ที่
ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้วจะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
    ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสารใช้
สําหรับในครัวเรือน    
    ภาษาถิ่น 
    ในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสําเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วย 
ปนอยู่บ้างเล็กน้อย 
  8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่าย
บ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่ และยังมีสินค้า OTOP 
เช่น กล้วยเบรกแตก กระหรี่ปั๊บ ปลาส้ม ปลาแดดเดียว น้ําพริกเผาหมู น้ําพริกเผากุ้งและอ่ืนๆ เป็นต้น 
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 9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า 
     น้ําที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น สระ หนอง เป็นต้น  
  9.2 ป่าไม้ 
     ลักษณะปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ตําบลโกรกแก้ว มีการสงวนรักษาในลักษณะเป็นที่ปุามีพ้ืนที่ 
113 ไร่ 
  9.3 ภูเขา 
    ตําบลโกรกแก้วไม่มีภูเขาอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
  9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า                       
สถานประกอบการตามลําดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้แก่ ดิน 
น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือน้ําที่ใช้ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
เนื่องจากแหล่งน้ําตื่นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ดังนั้นวิธีแก้ไขคือต้องขุดลอกลําคลอง ให้มีความลึก
มากขึ้น ส่วนในเรื่องของปุาไม้เทศบาลก็ได้จัดทําโครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและ ที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท่ี ๒   
 

  ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

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

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในป ี๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลา 
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เกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา  ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสําคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
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ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสู่ความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สําคัญที่จําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบ
โจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความ
สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้าย
ถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทํา
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ํา ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสําคัญและ 
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ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สําคัญ เช่น 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น  อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพ
ที่ต้องการทักษะระดับต่ํา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดําเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา 
และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน รวมทั้งให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิต ิทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
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๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

การจัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม                  

มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
 
  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  

๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

  ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณ
แอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร 
อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย 

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จําแนก
เป็นพื้นที่ปุาไม ้๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาด

ธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว

ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้า
พอง และลาตะคลอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความ
ลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  
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๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จาน

วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากว่า
ค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ํากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อย
ละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี

สัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลัง
แรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 
ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับ
มัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.05 
ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 
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๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน     
๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 

2560 มีจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จํานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการ

เกิดไฟปุาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลง
จาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ปุามาก
ที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ํา 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ําซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ 

 
 
 
 

  



 -34- 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของ
ประเทศได้ ในระยะยาว 

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดินให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ํากว่าระดับประเทศ  
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํากว่า  
0.446 
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8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 
2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการ
กําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม  อ.
ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกําหนดกรอบการ
จัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความ
ต้องการของพ้ืนที่หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ
สนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
การทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา) เพ่ือ
ร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
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แข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของ
กลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้              กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน ปี 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

  ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตรากําลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของ
ตนให้ชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์

สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือนําไปสู่การกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการ
กําหนดภารกิจและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การกําหนด
แผนงาน/โครงการมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะทําให้ปัญหา /
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

  หลักการสําคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการกําหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ทั้งนี้เพราะหากไม่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ําซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจทําให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้นการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

 
แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ 

(พ.ศ. 2561–2565) รอบปี 2563 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเข้มแข็ง”  
 

วัตถุประสงค์รวม  
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 

2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหาร

จัดการน้ํา 
6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. เพื่อส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา    
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
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3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา

มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
           ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 

     2.จํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
   3.ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
    4.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)(ร้อย
ละ 80) 
    5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  (ร้อยละ 10 ) 
  6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
   7. จํานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
    2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
    3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
   4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
    5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
    6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
    7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
    8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
   9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
    11. เร่งรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ําเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 

    12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
    13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
    14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต้ 
    15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
    16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
    17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
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    18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
    19. ส่งเสริมการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต

หมู่บ้าน 
    20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
    21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน 
    22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
    23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
    24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
    25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
    26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ม่ันคง 

ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
  วัตถุประสงค์  

    1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
   2.เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มี

รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
  2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและสริมสรา้งศักยภาพตามช่วงวัย 
  3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
  4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
  5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
  3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง

การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
  5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงอยู่ในชุมชนและสังคมของ

เด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
  6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
  7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจร

ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
  8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
  9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
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  10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้

สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

  11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

  วัถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหาร

จัดการน้ํา 
      2. เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
      3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

  ๑. จํานวนแหล่งน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
  2. จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภยัแล้ง น้ําาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง) 
  3. ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้น 
  4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ

เสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 
  2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
  3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่

ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
  5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
  6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
       2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. เพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
  3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล

ช่วยเหลือภายหลังจาการบําบัดฟ้ืนฟู 
  4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
  5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไป

เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
  6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ

ตรวจสอบ และการเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
  7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
  8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน

มั่นคงและสงบสุข 
  9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  . พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
  11. สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
  12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

และในชุมชน เพื่อจัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
  13. รณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
   จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล   
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  ๑. วิสัยทัศน์(Vision) 
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ําค่า 
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.พันธกิจ (Mission) 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต                  
มีคุณธรรมและมีความสุขมีสุภาวะที่ดี 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
   3.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
    4.การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
   5.การประสานแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   6.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
   7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   9.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
     10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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๓. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เมืองน่าอยู่และคณุภาพ  
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุม้กัน
ทางสังคมที่เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได ้
๒.เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
๓.ประชาชนมีความ
มั่นคงและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 
 

1.ส่งเสรมิและบูรณาการ  
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบองค์รวม 
2.สร้างค่านิยม จติสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของ
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
3.สนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 
4.ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
และผูด้้อยโอกาส 
5.ปูองกันและแก้ปญัหายาเสพตดิ
การทุจริตและคอรัปชั่น 
6.สร้างความมั่นคงในอาชีพ     
และรายได ้
7.ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีพลานามัยทีส่มบรูณ ์
8.ส่งเสรมิการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9.ส่งเสรมิความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
10.เสริมสร้างความมั่นคงและ
พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

1.ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชน 
2.ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน 
3.ระดับความสําเร็จของการแกไ้ขปัญหาเพื่อ
ลดจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 
4.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสรมิ/
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดกิารสังคม 
7.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานด้านสวสัดิการสังคม 
8.ร้อยละของประชาชนท่ีมสี่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการด้านสาธารณสุข 
10.ระดบัความสําเร็จในการปูองกนัและ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหา
อาชญากรรม 
11.ระดบัความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิด
ความสมานฉันท์และความสามัคคขีอง
ประชาชนภายในจังหวัด 
12.ระดบัความสําเร็จของการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
13.ระดบัความสําเร็จในการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ยกระดับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
2.ศักยภาพการผลิต
สินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น 
3.พัฒนาและฟื้นฟู  
การท่องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน 
4.ความเป็นเลศิ
ทางด้านการกีฬา 

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
2.ส่งเสรมิการค้า การลงทุนและ
ท่องเที่ยว 
3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร           
เพื่อการบริการและรองรับการ
ท่องเที่ยว 
5.ส่งเสรมิและบูรณาการในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอยา่ง
ยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
6.ส่งเสรมิและพัฒนาผลติสินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่ง 
ผลิตภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7.ส่งเสรมิเยาวชนและประชาชนให้
เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนา
อาชีพ 

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
4.มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
5.จํานวนภมูิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รบัการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
6.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
7.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมลูค่าการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
8.ระดับความสําเร็จใน 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 
9.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
10.ระดบัความสําเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬา
แก่เยาวชนและประชาชนทุกระดบั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1.สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง 

1.พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตร
อินทรีย์และอินทรยี์ชีวภาพในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
2.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้แกส่ินค้า
เกษตรกรรม 
4.ส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน 
5.พัฒนาระบบน้ําและแหล่งน้ําเพือ่
การเกษตรกรรม อุปโภคและ
บริโภค 
6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบ
วงจร 

1.ระดับความสําเร็จในการส่งเสรมิและ
พัฒนาการทําเกษตรอินทรยี์และอินทรีย์
ชีวภาพ 
2.ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการ
พัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3.ร้อยละของจํานวนสินคา้เกษตรที่ได้รับการ
พัฒนา ให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4.จํานวนตลาดกลางสินคา้ชุมชน 
5.จํานวนกลุม่อาชีพท่ีได้รบัการเพิม่พูนทักษะ
อาชีพ  ด้านต่างๆ 
6.ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน 
7.จํานวนแหล่งน้ําท่ีไดร้ับการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 
 
 
 

๑.บุคลากรในองค์กรมี
ขีดสมรรถนะสูง 
2.ประชาชนมีความพึง
พอใจในการการรับ
บริการจากหน่วยงาน 
3.องค์กรยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ 
 

๑.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัตหิน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.สร้างความรบัผิดชอบและมี
จิตสํานึกต่อสังคม 
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบรูณาการ 
4.ส่งเสรมิให้องค์กรและบุคลากรยดึ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

1.ร้อยละของการบริการทีส่ามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
2.ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
3.ร้อยละของงานบริการทีไ่ด้จดัทาํมาตรฐาน
หรือคู่มือการให้บริการ 
4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด 
5.ร้อยละของความครอบคลมุถูกต้องและ
ทันสมัยของฐานข้อมูลทีส่นับสนุน
ยุทธศาสตร ์
6.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา       
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7.ร้อยละของงานท่ีบริหารจัดการอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
     วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    เทศบาลตําบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน หวน
คืนงานประเพณีและกีฬา ล้ําหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1) ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
    1.1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานและการ

ผังเมือง 
    ๑.๒) รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๒) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
       2.2) สังคมสงเคราะห์ 
         2.3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
                            2.4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
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       3) ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

   3.1) พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เพียงพอ 
        3.2) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
      3.3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

        4) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
   4.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
         4.2) พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมนําความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

สังคมสันติสุข 
       5) ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

    5.1) สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   6) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
   6.1) ส่งเสริมการเกษตร 
        6.2) ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ 

 7) ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
        7.1) ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
       7.2) พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
                     7.3) พัฒนาบุคลากร 
                   7.4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

    7.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
  2.3 เป้าประสงค์ 
    ๑. เพ่ือพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส์ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
   4. เพ่ือให้ประชาชามีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวาง
นโยบายต่างๆ ในตําบลของตนเองได้ 

 5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
กําจัดขยะมูลฝอย 

  6. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถนําไปใช้และพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรได้ 

 7. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
     1.จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของถนน ไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บํารุงรักษา  

 2.จํานวนร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้สร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี
คนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส์ 

  3.จํานวนร้อยละของประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

   4.จํานวนร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการวางนโยบายต่างๆ ในตําบลของตนเองได้ 

 5.จํานวนร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกําจัดขยะมูลฝอย 

 6.จํานวนที่เพ่ิมข้ึนในส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถนําไปใช้
และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรได้ 
    7.จํานวนร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 
    ๑)ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2)ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ
สามารถพ่ึงตนเองได ้
     3)ประชาชนได้รับการศึกษาและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  4)ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสนอความคิดเห็นและความต้องการ  
  5)ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตระหนักถึงความสําคัญและทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 6)ประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้มีการพัฒนาสินค้าทาง

การเกษตรมากขึ้น 
  7)การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.6 กลยุทธ์ 
      1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.พัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
   4.พัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
   5.พัฒนาด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   6.พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 

7.พัฒนาด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   ๑)การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2)การพัฒนาด้านการการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     3)การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 
   4)การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
   5)การพัฒนาด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 6)การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 7)การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
  3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ SWOTAnalysis/ Demand( Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง (S = STRENGTH)    
๑.มีสินค้า OTOP เช่น กล้วยเบรกแตก ปลาส้ม กระหรี่ปั๊บ ปลาแดดเดียว            

น้ําพริกเผาหมู น้ําพริกเผากุ้งและอ่ืนๆ 
๒.มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว ดังนี้ 

    ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล จํานวน ๑ ศูนย ์
๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน ๓ แห่ง 

๓.มีสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลโคกรัก)        ๑ 
แห่ง 

๔.มีงานประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว  ดังนี้ 
๔.๑ งานประเพณีสงกรานต์  มีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวให้กับผู้สูงอายุ 
๔.๒ งานประเพณีลอยกระทง ของทุกหมู่บ้านนตําบล 

    ๔.๓ งานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
    ๔.๔ งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 ๕.มีแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ลําโกรกแก้ว-ลําไทรโยง ซึ่งเป็น   ลําน้ํา
ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว ซึ่งประชาชนใช้เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีแหล่งน้ําอ่ืนๆ ได้แก่ 
ลําน้ํา ลําห้วยอื่น จํานวน ๒ สาย บึง คลองหนองน้ําและอ่ืนๆ จํานวน ๔ แห่ง 

๖.มีสถาบันองค์กรทางศาสนา ทั้งสิ้น ๔ แห่ง 
๗.มีกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมในตําบลและมีสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ 
๘.มีพ้ืนที่ทําการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา         เป็น

ต้น 
9.การบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
10.บุคลากรเทศบาลตําบลโกรกแก้วมีบุคลากรและอัตรากาลังจํานวน และคุณวุฒิ   อยู่

ในระดับท่ีพร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
11.มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

   12.มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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  จุดอ่อน (W= WEAKNESS)    

๑.มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านหลายสายที่ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง 
ซึ่งผิวจราจรยังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะเวลาฤดูฝน ในฤดูร้อนเป็นฝุุนฟูุงกระจาย เนื่องจากมีงบประมาณ
จํานวนจํากัดจึงไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 
   ๒.ประชาชนบางส่วนขาดแคลนที่ดินทํากิน และหรือไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง 

๓.มีงบประมาณจํากัดและยังไม่เพียงพอ 
๔.ขาดอาชีพเสริมรองรับ 
๕.ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที ่
๖.ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 
๗.ปัญหาเยาวชนมีความขัดแย้งกันภายในชุมชน 
8.มีจํานวนโครงการที่ต้องการจํานวนมากและไม่ทั่วถึง 
9.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
10.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
11.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
  12.คนในวัยทํางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต่างประเทศ 
    13.ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทํา

ให้ขาดรายได ้
    14.ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
    15.ขาดแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
    16.ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
  17.ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  18.เทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีจํานวนบุคลากรยังไม่ครบตามตําแหน่ง ประกอบกับ

เครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจํากัด 
โอกาส (O= OPPORTUNITY)    
1.มีพ้ืนที่สาธารณะภายในตําบล ประมาณ 400 ไร่ 

   2.สามารถจัดทําแปลงหญ้าสาธารณะประจําตําบลโกรกแก้ว 
   3.สามารถจัดตั้งเป็นโรงงานปุ๋ยชีวภาพ ช่วยในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   4.มีถนนลาดยาง (ทางหลวงแผ่นดิน) ตัดผ่านทําให้การสัญจรไป-มาระหว่างตําบลกับ
อําเภอและจังหวัดสะดวกรวดเร็ว  

5.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  

6.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล  

7.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
8.รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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ข้อจ ากัด (T = THREAT) 
1. ปัจจุบันเทศบาลตําบลโกรกแก้ว เป็นเทศบาลขนาดเล็กมีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบ

กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ่ายโอน
ฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  2. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลางไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   3. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทําให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
   4. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้นซึ่งบางครั้งก็ทําได้ยากมาก 
5. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที ่
6. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความชํานาญเป็นพิเศษ เทศบาลตําบลโกรกแก้วไม่

มีความชํานาญและบุคลากร  
7. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความ

ล่าช้าในการทํางานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
6. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน

ที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ เช่น ไฟฟูา ประปา 

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ํา น้ําอุปโภค-บริโภค หอกระจายข่าว เป็นต้น 
2) การชํารุดทรุดโทรมของถนนที่ใช้สัญจรไปมา 
3) น้ําท่วมขังตามถนน ซอย เวลาฝนตก เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ํา 
4) งบประมาณในการพัฒนามีปริมาณน้อย  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
1) หมู่ที่ 1,หมู่ที ่3,หมู่ที ่4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที ่7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11,

หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนตําบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1)พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีระบบรองรับการใช้งานของประชาชน เช่น 

ระบบคมนาคมในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ระบบสาธารณูปโภคในการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างตามริมถนน ซอย ระบบการจัดการน้ํา ในการวางท่อระบายน้ําตามริมถนน เพ่ือให้มีช่องทางระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขัง การขุดลอกคูคลอง การก่อสร้างประปาในหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 
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2)ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ 
3)จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
4)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีน้ําสะอาดหรือน้ําประปาเพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  2)อาชญากรรม เช่น โจรกรรม ทําร้ายร่างกาย เป็นต้น 
  3)โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น 

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

หมู่ที่ 11,หมู่ที ่12 ตําบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนตําบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย  การปูองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2)ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสตรี  เด็ก 

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

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตะวันตกได้แผ่ขยายกลืนความเป็นไทยทําให้เอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามถูกลืมเลื่อนหรือผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม 
    2)ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในชุมชน 
    3)ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 

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

หมู่ที ่12 ตําบลโกรกแก้ว 
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  2)ประชาชนตําบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

     1)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  2)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
    1)ประชาชนยังขาดความสนในด้านการมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความคิดเห็น    โดย
เน้นความคิดเห็นของผู้นําเป็นหลัก 
    2)ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงานของเทศบาลทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

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

11 ,หมู่ที ่12 ตําบลโกรกแก้ว 
  2)ประชาชนตําบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นใน

อนาคตจําเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย 
  2)เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการ

สร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่

ยั่งยืน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็นสิ่งที่กําลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท  หากไม่มีการ

วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
  2)พ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือฟ้ืนฟู 
 พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมู่ที่ 1,หมู่ที ่3,หมู่ที ่4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที ่7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,          

หมู่ที่ 11 ,หมู่ที ่12 ตําบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนตําบลโกรกแก้ว  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากนับวันปริมาณขยะท่ีกําจัดยากขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น 
 2)หากไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมคุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

    3)ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การส่งเสริมการเกษตร 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ยังขาดการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตร 
  2)ประชนชนยังไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรเท่าท่ีควร 
  3)ขาดทักษะในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมู่ที ่1,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,      หมู่ที่ 

11,หมู่ที ่12 ตําบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนตําบลโกรกแก้ว 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เกิดทักษะ

และสร้างความเข้าใจมากข้ึน 
  2)พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้แก่ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1) ข้าราชการหรือพนักงานต้องปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ดีท่ีสุดมากกว่าที่เป็นอยู่ 
  2) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
  3) ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มากทําให้การให้บริการประชาชนยัง

ขาดความคล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 
 4) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ชํารุดตามอายุการใช้งาน 
  5) คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาวิวัฒน์ 
  6) นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยน 
  7) การมีส่วนร่วมน้อยเกินไปของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมู่ที่ 1,หมู่ที ่3,หมู่ที ่4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที ่7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,         หมู่

ที ่11,หมู่ที่ 12 ตําบลโกรกแก้ว 
 2)ประชาชนตําบลโกรกแก้วและบุคลากรของเทศบาลตําบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 
  3) ให้การสนับสนุนและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะของบุคลากรใน

เทศบาล 
 4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดี

ยิ่งขึ้น 
  5) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชน

อย่างเพียงพอและทันสมัย 
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     6) การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การทําความเข้าใจให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ได้
ทราบถึงบทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการทํางาน 
     7) การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ  ดังนั้นข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสํานึกในการให้บริการที่ดี 

  8) การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้อง
พัฒนาตนโดยการศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
-๕๖- 

ส่วนที่  ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ด๎านท๎องถิ่น  
นําอยูํ 
 

-ด๎านบริหารทั่วไป 
-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-ส านักงานปลัด 
-กองชําง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
 

๒ ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา     
คุณภาพชีวิต 
 

-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชําง 
-กองการศึกษา 
 

๓ ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถิ่น 

-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

๔ ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความ
เข๎มแข็งของท๎องถิ่น 

-ด๎านบริหารทั่วไป 
-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

-กองคลัง 

๕ ยุทธศาสตร์ด๎านพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 
 

-กองคลัง 

๖ ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สํงเสริมการเกษตร 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชําง 
-กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

 
-๕๗- 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๗ ยุทธศาสตร์ด๎าน
การพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

-ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด๎านบริหารทั่วไป 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชําง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชําง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๕๘- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ดา้นท้องถิ่นน่า
อยู่ 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
    ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๕ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 

๓ 
๑๙ 

 
๔๙ 
๗ 
๔ 
 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๘๗๐,๐๐๐ 

 
๗๘,๐๗๑,๑๐๐ 
๔,๙๓๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

 

 
 

๓ 
๑๙ 

 
๖๗ 
๗ 
๔ 
 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๘๗๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๑๘๖,๑๐๐ 
๔,๙๓๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๙ 

 
๑๑๖ 

๗ 
๔ 
 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๘๗๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๑๑๒,๘๘๔ 

๔,๙๓๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๙ 

 
๑๑๖ 

๗ 
๔ 
 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๘๗๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๑๑๒,๘๘๔ 

๔,๙๓๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๙ 

 
๑๑๖ 

๗ 
๔ 
 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๑,๘๗๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๑๑๒,๘๘๔ 

๔,๙๓๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 
๙๕ 

 
๔๖๔ 
๓๕ 
๒๐ 

 

 
 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
๙,๓๕๐,๐๐๐ 

 
๖๑๘,๕๙๕,๘๕๒ 
๒๔,๖๗๕,๐๐๐ 
๑,๕๕๐,๐๐๐ 

 
รวม ๘๒ ๘๕,๖๓๖,๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗,๗๕๑,๑๐๐ ๑๔๙ ๑๕๗,๖๗๗,๘๘๔ ๑๔๙ ๑๕๗,๖๗๗,๘๘๔ ๑๔๙ ๑๕๗,๖๗๗,๘๘๔ ๖๒๙ ๖๕๖,๔๒๐,๘๕๒ 

๒) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๒ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 

๒๑ 
๔๖ 

 
 

๑,๒๘๗,๐๐๐ 
๗,๑๒๙,๔๐๐ 

 
 

๒๔ 
๔๖ 

 

 
 

๑,๕๒๙,๐๐๐ 
๗,๕๙๖,๔๐๐ 

 
 

๒๔ 
๔๖ 

 

 
 

๑,๕๒๙,๐๐๐ 
๕,๒๖๔,๐๐๐ 

 
 

๒๔ 
๔๖ 

 

 
 

๑,๕๒๙,๐๐๐ 
๕,๒๖๔,๐๐๐ 

 
 

๒๔ 
๔๖ 

 

 
 

๑,๕๒๙,๐๐๐ 
๕,๒๖๔,๐๐๐ 

 
 

๑๑๗ 
๒๓๐ 

 
 

๗,๔๐๓,๐๐๐ 
๓๐,๕๑๗,๘๐๐ 

 
รวม ๖๗ ๘,๔๑๖,๔๐๐ ๗๐ ๙,๑๒๕,๔๐๐ ๗๐ ๖,๗๙๓,๐๐๐ ๗๐ ๖,๗๙๓,๐๐๐ ๗๐ ๖,๗๙๓,๐๐๐ ๓๔๗ ๓๗,๙๒๐,๘๐๐ 

๓) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๒ แผนงานการศึกษา 
    ๑.๓ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๑.๔ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

๑ 
๑๙ 
๓๓ 

 
๑ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๑๔๐,๐๐๐ 
๓,๘๙๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
๑๙ 
๓๓ 

 
๑ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๑๔๐,๐๐๐ 
๓,๘๙๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
๑๙ 
๓๓ 

 
๑ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๑๔๐,๐๐๐ 
๓,๘๙๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
๑๙ 
๓๓ 

 
๑ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๑๔๐,๐๐๐ 
๓,๘๙๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
๑๙ 
๓๓ 

 
๑ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕,๑๔๐,๐๐๐ 
๓,๘๙๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕ 
๑๐๔ 
๑๖๕ 

 
๕ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๖,๓๖๗,๖๔๐ 
๑๙,๔๗๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕๔ ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ ๕๔ ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ ๕๔ ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ ๕๔ ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ ๕๔ ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ ๒๗๙ ๔๗,๓๔๒,๖๔๐ 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 



 
 

-๕๙- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๑.๓ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 
 

๘ 
๑ 
๕ 

 
 
 

๑๘๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 
๑ 
๕ 

 
 
 

๑๘๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 
๑ 
๕ 

 
 
 

๑๘๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 
๑ 
๕ 

 
 
 

๑๘๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 
๑ 
๕ 

 
 
 

๑๘๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐ 
๕ 

๒๕ 

 
 
 

๑,๘๐๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๗๐ ๓,๓๐๕,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
ระบบจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๕ 

 
 
 
 

๒,๖๒๕,๐๐๐ 

รวม ๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๓ ๕๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๒,๖๒๕,๐๐๐ 
๖) ยุทธศาสตร์การสง่เสริม
การเกษตร 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๒ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 

๓ 
๑๕ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๕ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๕ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๕ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๑๕ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๖๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 
๑๕ 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๓,๖๕๐,๐๐๐ 
๗) ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง
การบริหาร 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๓ แผนงานการศึกษา 
    ๑.๕ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 

๖๐ 
๕ 

๑๕ 
๗ 

 
 

๑,๗๕๙,๖๐๐ 
๔๓๔,๐๐๐ 
๘๕๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐ 
๕ 

๒๐ 
๗ 

 
 

๑,๕๐๙,๖๐๐ 
๔๓๔,๐๐๐ 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐ 
๕ 

๒๐ 
๗ 

 
 

๑,๘๕๙,๖๐๐ 
๔๓๔,๐๐๐ 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐ 
๕ 

๒๐ 
๗ 

 
 

๑,๘๕๙,๖๐๐ 
๔๓๔,๐๐๐ 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐ 
๕ 

๒๐ 
๗ 

 
 

๑,๘๕๙,๖๐๐ 
๔๓๔,๐๐๐ 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๕ 
๙๕ 
๓๕ 

 
 

๘,๘๔๘,๐๐๐ 
๒,๑๗๐,๐๐๐ 
๖,๓๗๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘๗ ๓,๖๔๓,๖๐๐ ๙๒ ๓,๙๒๓,๖๐๐ ๙๒ ๔,๒๗๓,๖๐๐ ๙๒ ๔,๒๗๓,๖๐๐ ๙๒ ๔,๒๗๓,๖๐๐ ๔๕๕ ๒๐,๓๘๘,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๒๕ ๑๑๐,๕๗๑,๑๐๐ ๓๕๑ ๑๒๓,๘๕๙,๕๑๐ ๔๐๓ ๑๘๒,๐๗๓,๘๙๔ ๔๐๓ ๑๘๒,๐๗๓,๘๙๔ ๔๐๓ ๑๘๒,๐๗๓,๘๙๔ ๑,๘๘๕ ๗๗๑,๖๕๒,๒๙๒ 

แบบ  ผ.๐๑ 



 
 

 
-๖๐- 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๖๑- 
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผัง
เมือง 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒            
(บาท) 

๒๕๖๓            
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

๒๕๖๕           
(บาท) 

๑ โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา 
ภัยแล๎ง 

เพื่อด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในเรื่องน้ าในการ
อุปโภคและบริโภค 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลือครบถว๎น 

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือน้ าอุปโภค
บริโภคอยาํงรวดเร็ว
เพียงพอและทัว่ถึงจนกวํา
ภาวะภยัแล๎งจะหมดไป 

ส านักปลัดเทศบาล 

๒ โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมห๎องน้ า 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซมห๎องน้ าส านักงาน
เทศบาล ในการให๎บริหาร
ประชาชนส าหรับมาติดตํอ
ราชการ 

ส านักงานเทศบาล ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ส านักงานเทศบาล 
มีห๎องน้ าใช๎อยาํง
เพียงพอ 

เทศบาลมีห๎องน้ าที่สะดวก
ในการบริการประชาชน  
ผู๎มาติดตํอราชการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

๓ โครงการ”หนึ่งใจ
ให๎ประชาชน”   
ภัยแล๎ง 

เพื่อชํวยเหลือประชาชนใน           
ด๎านน้ าอุปโภค บริโภค 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลือครบถว๎น 

ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
      ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓            
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

๒๕๖๕            
(บาท) 

๑ โครงการปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูป 

เพื่อให๎เกิดความปรองดองในหมูํ
ประชาชน 

จ านวน๑โครงการ ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน๑ 
โครงการ 

เกิดความปรองดองใน
หมูํประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย       
พลเรือน 

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร อปพร   
แกํสมาชิกอปพร.ต าบลโกรกแก๎ว 

สมาชิก อปพร. ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

สมาชิก อปพร. 
ได๎รับการ
ฝึกอบรมและ
ทบทวน 

ภายในต าบลมี
อาสาสมัคร 
อปพร. เพื่อชวํยเหลือใน
ยามภยัพิบัตธิรรมชาต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภยั                    
ฝุายพลเรือน 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน 
 

สมาชิก อปพร. ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

สมาชิก อปพร. 
ได๎รับการ
ฝึกอบรม 

ภายในต าบลมี
อาสาสมัคร 
อปพร.เพื่อชํวยเหลือใน
ยามภยัพิบัตธิรรมชาต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔ โครงการจัดซ้ือวิทยุสื่อสาร 
ของอปพร.เทศบาลโกรกแก๎ว 

เพื่อการส่ือสารที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน  ๑๐  เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑๐ เครื่อง 

อปพร.มีการติดตํอ
เกี่ยวกบังานตํางๆได๎
รวดเร็วขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๕ โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎เกีย่วกับการ
ปูองกันไฟปุา 

จ านวน๑ โครงการ/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑ โครงการ/ป ี

อาสาสมัครมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบัการ
ปูองกันไฟปุา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการประชาสัมพันธ์
เทศบาลทางสื่อและหอ  
กระจายขําว 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมืองภายในต าบลเพื่อให๎ชุมชน
ได๎รับขําวสารกันทัว่ถึง 

จ านวน ๓ เดือนตํอ ๑ 
ครั้ง/๑๒/ปี 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๓ เดือน
ตํอ ๑ ครั้ง/๑๒/ป ี

ประชาชนได๎รับขําวสาร
กันทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๗ โครงการแก๎ไขและบรรเทา
ความเดือดร๎อนด๎านสาธารณ
ภัยของเทศบาล 

เพื่อชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความ
เดือดร๎อนด๎านสาธารณภยั 

จ านวน ๑๑  หมูํบ๎าน ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น,

อ าเภอ
,จังหวัด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น,

อ าเภอ
,จังหวัด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น,

อ าเภอ
,จังหวัด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น,
อ าเภอ
,จังหวัด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น,
อ าเภอ
,จังหวัด) 

จ านวน           
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาสาธารณภยัได๎รับ
ความชํวยเหลือทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓            
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

๒๕๖๕           
(บาท) 

๘ โครงการซ๎อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน
ด๎านงานปูองกันฯ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี งานปูองกันและบรรเทา            
สาธารณภยัมีการซ๎อม
แผนปูองกันเพื่อ
เตรียมการลํวงหน๎าไว๎
เสมอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๙ โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในชํวงเทศกาล 

เพื่อชํวยลดอบุัติเหตุทาง
ถนนและเป็นจุดบริการ
ประชาชนผู๎สัญจร  ไปมา 

จ านวน  ๒ ครั้ง /ป ี
-ปีใหม ํ
-สงกรานต์ 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๒ ครั้ง /ป ี
-ปีใหม ํ
-สงกรานต์ 

ชํวยลดการเกิดอุบัติเหต ุ      
ทางถนนและเป็นจุด
พักผํอน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๐ โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญ               
ของชาติ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญของชาต ิ             
ได๎รับการปกปูอง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๑ โครงการเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร๎างความ
สมานฉันท ์

เพื่อเทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญของชาต ิ             
ได๎รับการเทิดทูน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๒ โครงการจัดซ้ือชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
เบื้องต๎น ของพนักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อพนักงานมีชุดใสํเป็นทีม
ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

จ านวน  ๕  ชุด ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๕  ชุด พนักงานเทศบาลมีชุดใสํ
ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๓ โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อชํวยเหลือผูป๎ระสบภยั
พิบัติฉุกเฉิน 

ภายในต าบล 
(จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ภายในต าบล 
(จ านวน ๑๑หมูํบา๎น) 

ประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติได๎รับการชํวยเหลอื
ทันถํวงที 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓            
(บาท) 

๒๕๖๔          
   (บาท) 

๒๕๖๕          
   (บาท) 

๑๔ โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม
ศักยภาพเจ๎าหนา๎ที่อาสาสมัคร
ดับเพลิงและกู๎ภัยในการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจากสา
ธารณภัย 

อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

จ านวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนที่ได๎รับการ
ฝึกอบรม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๕ โครงการ
ปรับปรุงศูนย์      
อปพร. เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อที่ศูนย์ อปพร. เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว มีความ
ทันสมัย มีระเบียบทันตอํ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

อปพร.ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วมีศูนย์ปฏิบัติการ
พร๎อมตํอเหตุการณ์ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๖ โครงการกํอสร๎าง
โรงจอดรถงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยของเทศบาล 

เพื่อที่งานปูองกันฯ มี        
โรงจอดรถมีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

งานปูองกันฯ มีโรงจอดรถ  
มีความระเบียบเรียบรอ๎ย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๗ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์                    
ด๎านการควบคุม
ไฟปุา 

เพื่อจัดการประชาสัมพันธ ์
รณรงค์ควบคุมไฟปุาให๎แกํ
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ โครงการ/ปี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ปัญหาไฟปุา
ลดลง 

ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏบิัติการ
เกี่ยวกบัไฟปุา 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

๑๘ โครงการกํอสร๎าง
โรงสูบน้ าส าหรับ
รถดับเพลิงของ
เทศบาล 

เพื่อรถสูบน้ าดับเพลิง          
มีเครื่องสูบน้ าในการปฏิบัติการ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

รถบรรทุกน้ ามีเครื่องสูบน้ า
ส าหรับสูบขึ้นในการบรรทุก
น้ าแจกจํายประชาชนทัว่ถึง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่     
  ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงเทศบาลต าบล             
โกรกแก๎ว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม
ศักยภาพเจ๎าหนา๎ที่อาสาสมัคร
ดับเพลิงและกู๎ภัยในการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจาก  
สาธารณภยั 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนได๎รับ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน๎าที ่

ส านักปลัด 
เทศบาล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่     
     ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างประปา
บาดาลประจ าหมูํบา๎น         
หมูํที่ ๑ บา๎นโนนสุวรรณ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาล ๑ แหํง 

- - ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนจันชนะ หมูํที ่๑             
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา๎ง  
๕.๐๐ เมตร               
ยาว ๒๕๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๗๐๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๐๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

๗๐๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก             
ในการสัญจร   
ไปมา 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนผลึกรุํงโรจน์ หมูํที่ ๑             
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก 
 ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร               
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๕๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๑,๒๖๒,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๖๒,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๖๒,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๖๒,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก              
ในการสัญจร          
ไปมา 

กองชําง 
 

๔ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนโนนศรีคูณ หมูํที่ ๑     
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก  
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร               
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ๐.๓๐ 
เมตร  

- - ๒,๕๒๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก              
ในการสัญจร           
ไปมา 

กองชําง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่     
     ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการกํอสร๎างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ ศาลาประชาคม                    
หมูํที่ ๑ บา๎นโนนสุวรรณ 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ราษฎรในพื้นที ่

จ านวน ๑ แหํง - - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ แหํง เพื่อใช๎ประโยชน์
ของราษฎร  
ในพื้นที่ 

กองชําง 

๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสิ่วไธสง                 
หมูํที่ ๑ บา๎นโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร               
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
ยาว ๔๐๐ เมตร               
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ    
๐.๓๐ เมตร  

- - ๑,๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก             
ในการสัญจร        
ไปมา 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโนนศรีคูณ           
หมูํที่ ๑ บ๎านโนนสุวรรณ          
ต าบลโกรกแก๎ว                           
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง                 
๔-๕  เมตร                        
ยาว ๔๑๕ เมตร                       
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร                       
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล. ซอย ๔              
หมูํที่ ๓ บา๎นหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๒๐๐ เมตร              
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๑๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,              
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก             
ในการสัญจร           
ไปมา 

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ถนนโนนศรี
คูณ ( ๒ ฝั่ง) หมูํที่ ๓                 
บ๎านหนองตาปู ุ

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชนในการ
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวมขัง 

รางระบายรูปตัวยูฝารางวี
ขนาดกวา๎ง ๐.๖๗ เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร   สูง ๐.๕๐ 
เมตร 

๒,๔๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,              
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑ โครงการ/ป ี

สามารถระบาย
น้ าได๎ดีขึ้น น้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๐ โครงการขุดเจาะบํอดาล
ประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
พอเพียงในการอปุโภค
บริโภค 

ความลึกไมํน๎อยกวาํ               
๖๐ เมตร Ø ๖” 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,      
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน            
๑ โครงการ/ป ี

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ าพอเพียงใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๑ โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตร 

เพื่อเพิ่มแหลํงน้ าทาง
การเกษตรให๎กับประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

มีน้ าใช๎ในการท า
เกษตร 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๖๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการกํอสร๎างประปา
บาดาลประจ าหมูํบา๎น 
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอยาํงทั่วถึง 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาล ๑ แหํง 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
หนองไขํเทํา – หนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๘๘๐ เมตร              
หนา ๐.๑๕ เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
๔,๔๐๐ ตารางเมตร 

- ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๔๕,๔๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๒,๔๔๕,๔๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก             
ในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
ถนนโนนศรีคูณ หมูํที่ ๓                       
บ๎านหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร   
ยาว ๑๑๐ เมตร                     
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๒๘๘,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๘๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๘๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๘๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา 

กองชําง 

๑๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กถนน
หนองตาปูุ ซอย ๗            
หมูํที่ ๓ บา๎นหนองตาปู ุ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร           
ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๓ เมตร    
ยาว ๑๒๐ เมตร                         
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๑๘๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๘๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๘๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๘๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๗๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กถนน
หนองตาปูุ ซอย ๕            
หมูํที่ ๓ บา๎นหนองตาปู ุ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๔ เมตร    
ยาว ๓๕๐ เมตร                         
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๗๓๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๓๕,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๗๓๕,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๗๓๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

๑๗ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ซอย ๓ ( ๒ ฝั่ง) 
หมูํที่ ๓ บา๎นหนองตาปู ุ

เพื่อระบายน้ า                 
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 

รางระบายรูปตัวยูฝารางวี
ขนาดกวา๎ง๐.๖๗ เมตร              
ยาว ๓๔๐ เมตร                         
สูง ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑,๑๙๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๙๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๙๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                  
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบาย
น้ าได๎ดีขึ้น            
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๑๘ โครงการวํางทํอระบายน้ า 
ค.ส.ล.( ฝั่งตะวันออก)  
หมูํที่ ๓                       
บ๎านหนองตาปู ุ

เพื่อระบายน้ า                  
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ค.ส.ล Ø            
๑.๐๐ เมตร พร๎อมบํอพกั         
ความยาว ๑,๐๗๐ เมตร 

- - ๖,๙๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๙๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๙๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบาย
น้ าได๎ดีขึ้น           
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๑๙ โครงการไฟโซลําเซล           
รอบสระน้ าหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน 

เสาไฟฟูาโซลําเซล            
จ านวน ๔ เสา 

- - ๑๙๒,๖๙๒ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๙๒,๖๙๒ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๙๒,๖๙๒ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑ โครงการ/ป ี

เพื่อประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๗๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการวํางทํอระบายน้ า 
คสล. ถนนหน๎าโรงเรียนบ๎าน
โกรกแก๎ว จากถนนหวัถนน-
ดอนอะราง ไปทางทิศ
ตะวันตก เช่ือมตอํถนน   
โกรกแก๎ว ซอย ๑ ตัดผําน
ถนน โกรกแกว๎ ซอย ๕               
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชนในการระบาย
น้ าไมํให๎น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ค.ส.ล  
Ø ขนาด ๐.๘๐ เมตร 
พร๎อมบํอพกัความยาว                
๙๐๐ เมตร 

- - ๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

สามารถระบาย
น้ าได๎ดีขึ้น           
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๒๑ โครงการกํอสร๎างประปา
บาดาลประจ าหมูํบา๎น                 
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอยําง
ทั่วถึง 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน
แบบบาดาล ๑ แหํง 

- - ๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

๒๒ โครงการขุดลอกคลองล าไทร
โยงภายในต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการท าการเกษตร 

จ านวน  ๑  แหํง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการท า
การเกษตร 

กองชําง 

๒๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านโกรกแกว๎  ม.๔                 
ถนนโกรกแก๎ว ซอย ๖ จาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม                     
จรดถนนซับบอน-หนองไขํเทํา  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๒๒๕ เมตร              
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
๒,๑๒๕ ตารางเมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๙๑,๙๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๙๑,๙๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
 งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก             
ในการสัญจร         
ไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๗๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนโกรกแกว๎          
ซอย ๒ หมูํที่ ๔ บ๎านโกรกแก๎ว                            
ต าบลโกรกแก๎ว                      
อ าเภอโนนสวุรรณ         
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๔๗๐ เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง           
ข๎างละ ๐.๓๐ เมตร                      
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๒๐๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนโกรกแกว๎          
ซอย ๑ หมูํที่ ๔ บ๎านโกรกแก๎ว                             

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร                
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ               
๐.๓๐ เมตร                       

- - ๑,๓๑๖,,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๓๑๖,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๓๑๖,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กค๎ุมโชคทวีออกนาทุํง 
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎           

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร 
 ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร                
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ               
๐.๓๐ เมตร                       

- - ๑,๔๐๐,,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๒๗ โครงการกํอสร๎าง Box 
Culverts คลองอีสานเขียว 
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎  

เพื่อกํอสร๎างบล็อก
คอนเวิล์ดกั้นน้ า 

หมูํที่ ๔   ๕๐๐,,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรได๎มีบล็อก
คอนเวิล์ดในการ   
กั้นน้ า 

กองชําง 

๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
ทับคอนกรีตที่ช ารุดสายหลกั 
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๔๐๘  เมตร               
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ

- - ๓,๑๖๘,,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓,๑๖๘,,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓,๑๖๘,,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

น๎อยกวํา ๗,๐๔๐ ตร.ม.                       

 
-๗๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙ โครงการขุดลอกคลอง            
หนองตาปู-ุโกรกแก๎ว หมูํที่ ๔ 
บ๎านโกรกแกว๎                    

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
ใช๎ในการท า
การเกษตร 

ขนาดความกว๎าง ๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร 

- - ๒,๐๔๔,๗๗๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๔๔,๗๗๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๔๔,๗๗๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าใช๎ในการ
ท าการเกษตร 

กองชําง 

๓๐ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
สายโกรกแกว๎-หนองพลวง            
หมูํที่ ๔ บา๎นโกรกแกว๎ 

เพือ่ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๒๐๐  เมตร               
หนา ๐.๒๐ เมตร                 

- -   ๕๒๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๒๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๓๑ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง(CAPE SEAL ) 
จากหมูํที ่๔ บ๎านโกรกแกว๎ไป
คลองล าไทรโยง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา๎ง  
๕.๐๐ เมตร   
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร     
หนา ๐.๐๔ เมตร 

- - ๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 
 

๓๒ โครงการขุดลอกคลอง               
ล าไทรโยง หมูํที่ ๕                
บ๎านซับบอน 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
ใช๎ในการท า
การเกษตร 

กว๎างปากบนเฉลี่ย ๒๐ เมตร 
ปากลํางกว๎างเฉลี่ย ๑๒ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร จัดท า            
Box Culverts จ านวน ๒ จุด 

- - ๑,๑๖๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๖๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๖๘,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าใช๎ในการ
ท าการเกษตร 

กองชําง 

๓๓ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าสองข๎างทางในหมูํบ๎าน        
ซับบอน หมูํที่ ๕  

เพื่อระบายน้ าไมํให๎                
น้ าทํวมขัง 

ขนาดกวา๎ง ๐.๖๔ เมตร                   
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร        

- - ๒,๙๔๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๔๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๔๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                       
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ า           
ได๎ดีขึ้น น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๓๔ โครงการขยายถนนซับบอน-
โกรกแก๎ว หมูํที่ ๕                     
บ๎านซับบอน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขยายข๎างละ ๑ เมตร 
 สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร                 

- - ๙๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองชําง 

๓๕ โครงการขยายปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุง พื้นที่ ๓๒.๕๐ ตร.ม. - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน                   สามารถใช๎งาน            กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

กีฬาในหมูํที่ ๕ ซํอมแซมให๎ใช๎งาน
ได๎ตามปกติ 

(งบท๎องถิ่น)  (งบท๎องถิ่น)  (งบท๎องถิ่น) ๑  โครงการ/ป ี ได๎ตามปกติ 

-๗๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
  ๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ โครงการน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ ๕              
บ๎านซับบอน 

เพื่อเพิ่มแหลํงน้ า
ทางการเกษตร 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี - - ๓๘๔,๕๖๒ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๘๔,๕๖๒ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๘๔,๕๖๒ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

มีน้ าใช๎ในการท า
เกษตร 

กองชําง 

๓๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระกลางบ๎าน หมูํที่ ๕              
บ๎านซับบอน 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให๎ดูสวยงาม 

กว๎าง ๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร  - - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

สภาพภูมิทัศน์รอบ
สระสวยงาม 

กองชําง 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟูา ๓ 
เฟสภายในหมูํที ่๕                     
บ๎านซับบอน 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาระยะทาง  
๕๐๐ เมตร  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรได๎รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรชํวงเวลา
กลางคืน 

กองชําง 

๓๙ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายใน หมูํที ่๕                   
บ๎านซับบอน 

เพื่อระบายน้ าไมํให๎                
น้ าทํวมขัง 

กว๎าง ๐.๐๘ เมตร                   
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร   พร๎อมบํอ
พัก ๑๓๑ บํอ              

๒,๖๓๗,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๖๓๗,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๖๓๗,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๖๓๗,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๖๓๗,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                       
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ า           
ได๎ดีขึ้น น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๔๐ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ ๕                  
บ๎านซับบอน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร         
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร                   
ยาว ๒๒๐ เมตร              
หนา ๐.๑๒เมตร 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๗๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 
๒ ข๎างทาง ถนนจากปูายเขา๎
หมูํบ๎านไปทางทิศใต๎ หมูํที่ ๕ 
บ๎านซับบอน 

เพื่อระบายน้ าไมํให๎                
น้ าทํวมขัง 

กว๎าง ๐.๐๘ เมตร                   
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร   
พร๎อมบํอพกั ๑๓๑ บํอ              

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                       
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ า           
ได๎ดีขึ้นน้ าไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

๔๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                  
ถนนโคกสามัคคี ซอย ๒              
หมูํที่ ๖ บา๎นโคกสามัคคี         
ต าบลโกรกแก๎ว อ าเภอโนน
สุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๔ เมตร  
ยาว ๔๐ เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ               
๐.๓๐ เมตร                     
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๖๖,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๖,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๖๖,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๖๖,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๔๓ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.          
ซอย ๑ หมูํที่ ๖  
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตรยาว ๒๒๐ 
เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร 

- - ๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

๔๕๗,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                     
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

๔๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                  
ถนนโคกสามัคคี ซอย ๔              
หมูํที่ ๖ บา๎นโคกสามัคคี          

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
 

- - ๑๐๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๘๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๔๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                  

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๓๕๐ เมตร  

- - ๙๘๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๙๘๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๙๘๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

ถนนโคกสามัคคี ซอย ๗              
หมูํที่ ๖ บา๎นโคกสามัคคี          

สัญจร ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร  
 

สัญจร ไปมา 

-๗๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ซอย ๓ หมูํที ่๖  
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร               
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
ยาว ๒๕๐ เมตร              
หนา ๐.๑๒เมตร 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๔๗ โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ ๖ 
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อระบายน้ า ไมํให๎
น้ าทํวมขังในการ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชน 

วางทํอระบายน้ า ค.ส.ล  Ø 
ขนาด ๐.๘๐ เมตร  พร๎อมบํอ
พักความยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ าได๎
ดีขึ้นน้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๔๘ โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬาเอนกประสงค์                
(วอลเวํยบ์อล) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

กว๎าง ๑๓. เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร  

- - ๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กองชําง 

๔๙ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ซอย ๓ หมูํที ่๖  
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร               
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
ยาว ๒๕๐ เมตร              
หนา ๐.๑๒เมตร 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๑๙,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๕๐ โครงการขุดสระ                
หนองบัวแดง หมูํที ่๖                        
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อมีน้ าไว๎ใช๎ในการ
ท าเกษตร อุปโภค
และบริโภค 

กว๎างเฉลี่ย ๖๘ เมตร 
ยาวเฉลีย่ ๑๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร พื้นที่ขุดไมํน๎อย
กวํา ๕๕,๗๖๐ ลบ.ม. 

- ๑,๖๒๖,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๖๒๖,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๖๒๖,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๖๒๖,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑  โครงการ/ป ี

มีน้ าไว๎ใช๎ในการท า
เกษตร อุปโภคและ
บริโภค 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๗๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๑ โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ ๖  
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อระบายน้ า ไมํให๎น้ าทวํมขัง
ในการบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน 

วางทํอระบายน้ า ค.ส.ล   
Ø ขนาด ๐.๘๐ เมตร  
พร๎อมบํอพกัความยาว           
๑,๐๐๐ เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ าได๎ดี
ขึ้นน้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๕๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ถนนโคกรัก ซอย ๕ หมูํที่ ๗                  
บ๎านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร        
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร      
ยาว ๕๑๒ เมตร        
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๕๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.   
ถนนโคกรัก ซอย ๕ หมูํที่ ๗          
บ๎านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร        
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร      
ยาว ๕๑๒ เมตร        
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,           
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๕๔ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete)                    
ถนนโคกรัก ซอย ๑ จากถนน  
หัวถนน-ดอนอะราง ไปทาง
ทิศใต๎ถึงบ๎านโคกเจริญ หมูํที่ 
๑๒ หมูํที่ ๗ บ๎านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร             
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร          
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร           
หนา ๐.๐๔ เมตร 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,   
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,   
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร          
ไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๗๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕ โครงการซํอมแซมปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ที่ท าการ
ชมรม อสม.ต าบลโกรกแกว๎ 
หมูํที่ ๗ บา๎นโคกรัก 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของราษฎรใน
พื้นที่ 

หมูํที่ ๗ - - ๒๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑  โครงการ/ป ี

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของราษฎรใน
พื้นที่ 

กองชําง 

๕๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกรัก ซอย ๗ 
หมูํที่ ๗ บา๎นโคกรัก              
ต าบลโกรกแก๎ว                  
อ าเภอโนนสวุรรณ                 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา 

ขนาดความกว๎าง  ๕  
เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ              
๐.๓๐  เมตร                     
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๒๒๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๒๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๒๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๒๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

๕๗ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ ๘                 
บ๎านนาตากลม 

เพื่อระบายน้ า ไมํให๎น้ าทวํมขัง 
ในการบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน 

วางทํอระบายน้ าค.ส.ล  
Ø ขนาด ๐.๘๐ เมตร 
พร๎อมบํอพกัความยาว                  
๙๐๐ เมตร 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

สามารถระบาย
น้ าได๎ดีขึ้น  
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๕๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนนาตากลม ๘ 
หมูํที่ ๘ บา๎นนาตากลม  
ต าบลโกรกแก๎ว                  
อ าเภอโนนสวุรรณ  

เพื่อประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร    
ยาว ๑๘๕ เมตร                         
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๓๗๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๗๕,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๗๕,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๗๕,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

จังหวัดบุรีรัมย์    

 
-๗๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๙ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ถนนนาตากลม-โนนศรีคูณ     
บ๎านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๙๐๐ เมตร              
หนา ๐.๑๒ เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
๔,๕๐๐ ตารางเมตร 

- ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑ โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมา 
 

กองชําง 

๖๐ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมูํที่ ๘             
บ๎านนาตากลม 

เพื่อระบายน้ า 
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าค.ส.ล 
Ø ขนาดความยาว  
๙๐๐ เมตร  
กว๎าง ๐.๐๖ เมตร 

- - ๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ า              
ได๎ดีขึ้นน้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

๖๑ โครงการกํอสร๎างถนน                
ค.ส.ล. ถนนนาตากลม – 
โนนศรีคูณไปถนนนาตากลม 
ซอย ๘ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร                
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๔๙๑เมตร              
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๒๒๗,๕๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๒๗,๕๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๒๗,๕๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๒๗,๕๐๐ 
(โยธาธกิาร,  
งบท๎องถิ่น) 

๑,๒๒๗,๕๐๐ 
(โยธาธกิาร,  
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

กองชําง 

๖๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูํที่ ๘ บา๎นนาตากลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร                
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
๙๐๐ เมตร              
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,  
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,  
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๘๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๓ โครงการธนาคารน้ าใต๎ดิน
ภายใน หมูํที่ ๘                     
บ๎านนาตากลม 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

ขุดดินขนาดลึก               
๒.๕๐ เมตร กวา๎ง ๐.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒๐ จุด 
ยางรถยนต์ ๑๐๐ วง 
ขวดพลาสติก  
๑,๐๐๐ ขวด หิน ๒๐ คิว 
ทราย ๑๐ คิว 
ผ๎าเขียว  

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าอปุโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 

๖๔ โครงการเสริมถนนดินและ
ลูกรัง หมูํที่ ๘  
บ๎านนาตากลม 

เพื่อให๎ราษฎรได๎ใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 
 

ยาว ๘๐๐ เมตร 
กว๎าง ๑๐ เมตร 
ดินหนา ๐.๕๐ เมตร  
ลูกรัง ๐.๒๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา 

กองชําง 

๖๕ โครงการกํอสร๎างลาน 
เอนกประสงค์และอุปกรณ์
ออกก าลังกาย หมูํที ่๘ 
บ๎านนาตากลม 

เพื่อให๎มีสถานที่
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกายของ
ราษฎรในพื้นที ่

หมูํที่ ๘ 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีสถานที่เลํน
กีฬาและออกก าลังกาย
ของราษฎรในพื้นที ่

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๘๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๖ โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ สระที ่๓ หมูํที่ ๙ 
บ๎านโกรกหวาย 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

กว๎าง ๕๘ เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร 
 ลึก ๓ เมตร 

- - ๒๕๐,๕๖๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๕๖๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๕๖๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าอปุโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 

๖๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายถนนโกรก
หวาย-สระสี่เหลี่ยม หมูํที่ ๙ 
บ๎านโกรกหวาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํ
ทางทั้งสองข๎างๆละ 
๐.๓๐ เมตร 

- - ๒,๕๒๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๐,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา 

กองชําง 

๖๘ โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ถนนโกรกหวาย ๑     
หมูํที่ ๙ บ๎านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร          
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๓๕๐ เมตร               
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๙๘๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,            
งบท๎องถิ่น) 

๙๘๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๙๘๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๙๘๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๙๘๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

๖๙ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง    
สายถนนเหมือง–              
โกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผวิจราจร          
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร             
ยาว ๕๐๐ เมตร                      

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,            
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

-๘๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๖ 
หมูํที่ ๙  บ๎านโกรกหวาย 
ต าบลโกรกแก๎ว            
อ าเภอโนนสวุรรณ               
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๔ เมตร   
ยาว ๑๖๕ เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ ๐.๓๐  
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๒๗๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

๗๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ 
หมูํที่ ๙ บา๎นโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร   
ยาว ๒๕๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
๐.๓๐ เมตร   

- - ๗๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๗๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๗๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

๗๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ 
หมูํที่ ๙ บา๎นโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร   
ยาว ๑๗๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
๐.๓๐ เมตร   

- - ๔๗๖,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๔๗๖,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๔๗๖,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

๗๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ 
หมูํที่ ๙ บา๎นโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร   
ยาว ๑๘๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
๐.๓๐ เมตร   

-๘๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย ๔ หมูํที่ ๙ บ๎าน
โกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร   
ยาว ๑๘๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
๐.๓๐ เมตร   

- - ๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕๐๔,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

๗๕ โครงการถมสระกลาง
หมูํบ๎าน (สระที ่๑) 
หมูํที่ ๙ บา๎นโกรกหวาย 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

ขนาดความกว๎าง ๔๐ เมตร   
ยาว ๑๕ เมตร  
ลึก ๓  เมตร 
ปริมาณดินถม  ๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๖๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๖๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าอปุโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 

๗๖ โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะสระที่ ๒  
หมูํที่ ๙ บา๎นโกรกหวาย 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

ขนาดความกว๎าง ๕๕ เมตร   
ยาว ๖๐ เมตร  
ลึก ๓  เมตร 
ปริมาณดินถม  ๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

- - ๒๓๗,๖๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๖๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๓๖๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าอปุโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๗ โครงการขุดลอกสระดอนตาล 
หมูํที่ ๑๐ บา๎นหนองพลวง 

เพื่อมีน้ าไว๎ใช๎ในการ
ท าเกษตร อุปโภค
และบริโภค ในการ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชน 

หมูํที่ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
ในการท าเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

กองชําง 

๗๘ โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. เสริมเหล็กจากสาย
ชลประทานตัดสาย 
หนองพลวง-นาใหมํ  
หมูํที่ ๑๐ บา๎นหนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
 ยาว ๘๐๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทาง
ลูกรังทั้งสองข๎างๆละ 
๐.๓๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๗๙ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ถนนหนองพลวง หมูํที ่๑๐    
บ๎านหนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
ยาว ๒๐๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังทั้งสองข๎างๆ
ละ ๐.๓๐ เมตร 
พร๎อมวางทํอ คศล. 

- - ๕๖๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๕๖๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๕๖๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๐ โครงการขุดขยายชลประทาน
บ๎านหนองพลวง หมูํที่ ๑๐ 

เพื่อมีน้ าไว๎ใช๎ในการ
ท าเกษตร อุปโภค
และบริโภค ในการ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชน 

กว๎าง ๑๘๐ เมตร           
ยาว ๓๒๖ เมตร                 
ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร 

๗,๐๔๑,๖๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๗,๐๔๑,๖๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๗,๐๔๑,๖๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๗,๐๔๑,๖๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๗,๐๔๑,๖๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
ในการท าเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

กองชําง 

๘๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
ประชาคม-โคกสามัคคี             
หมูํที่ ๑๑ บา๎นหนองไขํเทํา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร           
ยาว ๓๔๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังทั้งสองข๎างๆ
ละ ๐.๓๐ เมตร 

- - ๙๕๒,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๙๕๒,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๙๕๒,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตล๎อมสระห 
นองไขํเทํา 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๔.๐๐ เมตร           
ยาว ๕๐๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังทั้งสองข๎างๆ
ละ ๐.๓๐ เมตร 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

๘๓ โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปา หมูํที่ ๑๑ บา๎น
หนองไขํเทํา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

เครื่องกรองน้ า 
จ านวน ๑ เครื่อง  

  ๒๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชําง 

๘๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ ๑              
หมูํที่ ๑๑ บา๎นหนองไขํเทํา            
ต าบลโกรกแก๎ว อ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

ขนาดความกว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร                     
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๒๗๓,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๗๓,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

๘๕ โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ ๑๑                         
บ๎านหนองไขํเทํา 

บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเพื่อ    
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ค.ส.ล      
Ø ขนาด ๐.๘๐ เมตร       
พร๎อมบํอพกัความยาว              
๙๐๐ เมตร 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๔,๙๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ า      
ได๎ดีขึ้น  
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๘๖ โครงการกํอสร๎างหอประชุม          
หมูํที่ ๑๑ บา๎นหนองไขํเทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมูํที่ ๑๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชนใน
พื้นที่ 

กองชําง 

๘๗ โครงการติดตั้งเสียง 
ตามสาย หมูํที่ ๑๑  
บ๎านหนองไขํเทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมูํที่ ๑๑ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของราษฎรใน
พื้นที่ 

กองชําง 

๘๘ โครงการกํอสร๎างประปาผวิดิน
ขนาดใหญํ หมูํที ่๑๑                    
บ๎านหนองไขํเทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมูํที่ ๑๑ ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชนใน
พื้นที่ 

กองชําง 

๘๙ โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๒ จาก
ถนนโคกเจริญ ๑ ไปทางทิศใต๎
เช่ือมตํอถนนโคกเจริญ ๓ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                 
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร                
ยาว ๖๙๐ เมตร                
 หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๙๓๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๓๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๓๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๓๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๓๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

๙๐ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนโคกเจริญ ๓ หมูํที่ ๑๒ 
จากจุดกํอสร๎างเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก ต าบลโกรกแกว๎  
อ าเภอโนนสวุรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา๎ง ๕.๐๐ เมตร              
ยาว  ๓๗๕ เมตร                  
หนา  ๐.๑๕ เมตร 

- ๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายนาตากลม- 
โนนศรีคูณเชื่อมบ๎านโนนศรีสุข 
ภายในบา๎นโคกเจริญ  
หมูํที่ ๑๒ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                 
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร              
ยาว  ๕๐๐ เมตร                  
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร 

- ๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๗๖๑,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๙๒ โครงการกํอสร๎างหอ 
กระจายขําว ประจ าหมูบํ๎าน
โคกเจริญ หมูํที่ ๑๒       

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมูํที่ ๑๒ 
 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑  โครงการ/ป ี

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

กองชําง 

๙๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎าน
หนองไขํเทํา-บ๎านโคกเจริญ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                 
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร              
ยาว  ๘๐๐ เมตร                  
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
๐.๓๐ เมตร 

- - ๒,๒๔๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

๙๔ โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ถนนโคกเจริญ – โนนศรีคูณ     
จากจุดกํอสร๎างเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                  
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร               
ยาว ๙๐๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒,๕๒๔,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๔,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,      
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๔,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๔,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๒,๕๒๔,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๘๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๕ โครงการส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ด๎วยไฟฟูา 

เพื่อส ารวจหาแหลํงน้ า
ใต๎ดิน เพื่อขุดเจาะบอํ
น้ าบาดาล 

ต าบลโกรกแก๎ว ๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,      
งบท๎องถิ่น)- 

๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

พบแหลํงน้ าใต๎ดิน
เพื่อขุดเจาะบอํน้ า
บาดาล 

กองชําง 

๙๖ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน 

หมูํบ๎านภายในเขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรชํวงเวลา
กลางคืน 

กองชําง 

๙๗ โครงการขุดเจาะบํอบาดาล
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
ในการท าเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
ในการท าเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

กองชําง 

๙๘ โครงการขยายเขตประปา
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอยําง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

๙๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติและปลอดภยั 

ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

๑๐๐ โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์
กลาส  ขนาดความจุ  
๓,๐๐๐ ลิตร พร๎อมติดตั้ง 
ขาเหล็ก จ านวน ๒๒ ชุด 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ าในการ
อุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนได๎ 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๖๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีถังกักเกบ็
น้ าในการอุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๙๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๑ โครงการบ ารุงรักษา
กิจการประปาภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซมกิจการ
ประปาให๎อยูํในสภาพใช๎
งานได๎ 

ประปาหมูํบา๎น ๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,      
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

๑๐๒ โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

หมูํบ๎านภายในเขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรชํวงเวลา
กลางคืน 

กองชําง 

๑๐๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 
 ในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

๑๐๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว๎ ๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

๑๐๕ โครงการซํอมแซมถนน 
คสล.ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว๎ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๑๐๖ โครงการซํอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอยําง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

๑๐๗ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว๎ ๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร, 

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎สัญจรไปมาได๎

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

โกรกแก๎ว งบท๎องถิ่น) งบท๎องถิ่น) งบท๎องถิ่น) งบท๎องถิ่น) งบท๎องถิ่น) สะดวก 

-๙๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๘ โครงการซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาในชํวงเวลา
กลางคืน 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร, 
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
ชํวงเวลากลางคืน 

กองชําง 

๑๐๙ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อระบายน้ าในต าบล
โกรกแก๎วเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในพื้นที ่

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ระบายน้ าในต าบล 
โกรกแก๎วประชาชน
ไมํเดือดร๎อน 

กองชําง 

๑๑๐ โครงการขุดลอกคูคลอง
หนองน้ าพร๎อมราง
ระบายน้ าภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อขุดลอกคลองให๎ลึก
มากขึ้นและรองรับ
ปริมาณน้ ามากขึ้นเพือ่
ประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๑๑ โครงการปรับปรุงคลอง
อีสานเขียวภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
เพื่อใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๔.๐๐ เมตร         
ยาว  ๒,๕๐๐ เมตร          
ลึก ๒.๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๑๒ โครงการกํอสร๎างโรงฆํา
สัตว์ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

ต าบลโกรกแก๎ว ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎ประโยชน์ของ
ราษฎรในพื้นที ่

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๙๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๓ โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดภายในและรอบ
ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อปูองกันและระวัง
ภัยอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  โครงการ/ป ี เกิดความปลอดภยัทั้งชีวิต
เลยทรัพย์สิน 

กองชําง 

๑๑๔ โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมห๎องน้ า ส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซมห๎องน้ า
ส านักงานเทศบาล ใน
การให๎บริหาร
ประชาชนส าหรับมา
ติดตํอราชการ 

ส านักงานเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ส านักงานเทศบาล 
มีห๎องน้ าใช๎อยาํง
เพียงพอ 

เทศบาลมีห๎องน้ าที่สะดวก
ในการบริการประชาชน  
ผู๎มาติดตํอราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเพื่อการเกษตร  
ในต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ ๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

๑๑๖ โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อปูองกันและระวัง
ภัยอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ภายในต าบลโกรกแกว๎ - - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  โครงการ/ป ี เกิดความปลอดภยัทั้งชีวิต
เลยทรัพย์สินของ
ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๙๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
    ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค-บริโภค 

เพื่อให๎ประชาชน      
ใช๎น้ าสะอาด 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช ๎

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการจัดซ้ือและติดตั้งถัง
ขยะวางประจ าแตํละ
ครัวเรือนภายในต าบล 

เพื่อให๎มีถังขยะไว๎
ประจ าทุกบ๎านเพื่อ
สุขลักษณะที่ดี 

๑,๒๐๐ ครัวเรือน 
จ านวน ๑,๒๐๐ ถัง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ              
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมีที่ทิ้ง
ขยะที่ถกู
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการจัดซ้ือรถขนขยะ
ประจ าส านกังาน 

เพื่อเก็บขยะภายใน
ต าบล 

จ านวน  ๑  คัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดีทิ้ง
ขยะเป็นที ่    
เป็นทาง 

กองสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการซ้ือที่ดินทิ้งขยะ        
ของเทศบาล 

เพื่อเป็นที่ทิ้งขยะให๎
เปน็ที่รักษา
สภาพแวดล๎อมและ
ก าจัดขยะบา๎น เมือง
สะอาดเรียบร๎อย 

จ านวน ๑  แหํง ๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี เทศบาลมี
สถานที่ส าหรับ
ทิ้งขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 

๕ โครงการกํอสร๎างเตาเผา
ขยะประจ าต าบล 

เพื่อก าจัดขยะภายใน
ต าบล 

จ านวน ๑  แหํง ๕๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี เทศบาลมีที่ 
ก าจัดขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการกํอสร๎างเตาเผา
ขยะประจ าบา๎นโคกสามัคคี 

เพื่อก าจัดขยะภาย
หมูํบ๎านโคกสามัคคี 

จ านวน ๑  หมูํบ๎าน ๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑  หมูํบ๎าน บ๎านโคกสามัคคี         
มีที่ก าจัดขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 

๗ โครงการจัดท าปูายแจ๎ง
เตือนปูองกันเด็กจมน้ า

เพื่อปูองกันอันตราย
แกํเด็กภายในต าบล 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน อันตรายที่เกิด
จากเด็กจมน้ า

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

ภายในต าบล ลดลง 
 

-๙๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
    ๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือโอํงน้ าฝน
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ประชาชนภายใน
ต าบลมีโอํงน้ าไว๎ใช ๎

๑๑  หมูํบา๎น ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประชาชนมีโอํง
น้ าฝนไว๎ใช๎ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสนับสนุน
หมูํบ๎านนําอยูํบา๎น 
โกรกหวาย ม.๙ 

เพื่อให๎บ๎านโกรกหวาย ม.๙   
เป็นหมูํบ๎านที่นําอยู ํ

หมูํที่ ๙ ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ บ๎านโกรกหวาย
หมูํที่  ๙  
เป็นหมูํบ๎าน 
ที่นําอยู ํ

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการปั้นโอํงน้ า 
ประชารัฐ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีโอํงน้ า
ไว๎ใช๎ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 

๑๑  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประชาชนมีที่กัก
เก็บน้ าไว๎ใช๎
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการบ๎านท๎องถิ่นไทย    
ประชารัฐรํวมใจเทิดไท๎
องค์ราชินี 

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชนผู๎มีรายได๎
น๎อยในพื้นที่ ทีย่ังมีความ
เดือดร๎อนเรื่องที่พักอาศัย 

๑๑  หมูํบา๎น ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประชาชนมีที่พัก
อาศัยเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๙๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ 
–งดเหล๎าเข๎าพรรษา 

เพื่อประชาชนต าบล     โกรกแก๎ว
เข๎าใจโทษและประโยชนข์องการงด
สูบบุหรี่ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนตระหนักถึงโทษ
และประโยชน ์      มาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๑  
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูนทกัษะฯ 

หมูํที่ ๑ 
บ๎านโนนสุวรรณ 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๓  
บ๎านหนองตาปู ุ

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูนทกัษะ ฯ 

หมูํที่ ๓ 
บ๎านหนองตาปู ุ

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๔  
บ๎านโกรกแกว๎ 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูนทกัษะ ฯ 

หมูํที่ ๔ 
บ๎านโกรกแกว๎ 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุขฯ 

๕ โครงการปูองกัน
ไข๎เลือดออก 

เพื่อก าจัดยุงลายซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ไข๎เลือดออก 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน ได๎รับการ
ปูองกันไข๎เลือดออก  
กันอยาํงทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการสนับสนุนการ
ควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า ภายในต าบล 

เพื่อปูองกันและควบคุม   โรคพิษ
สุนัขบ๎า 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

ราษฎรมีความปลอดภยัใน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๙๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๕ 
บ๎านซับบอน 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข
ในการเพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๕ 
บ๎านซับบอน 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๘ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๖ 
บ๎านโคกสามัคคี 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข
ในการเพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๖ 
บ๎านโคกสามัคคี 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๙ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๗ 
บ๎านโคกรัก 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข
ในการเพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๗ 
บ๎านโคกรัก 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๘ 
บ๎านนาตากลม 
 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข
ในการเพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๘ 
บ๎านนาตากลม 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๑ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๙ 
บ๎านโกรกหวาย 
 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข
ในการเพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๙ 
บ๎านโกรกหวาย 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑๒ 



 
 

-๙๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที ่๑๐ 
บ๎านหนองพลวง 
 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๑๐ 
บ๎านหนองพลวง 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการจัดซ้ือเครื่องพํน
หมอกควัน ประจ าต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อเป็นอุปกรณ์ก าจัด
ยุงลายของต าบล 

จ านวน  ๓  เครื่อง ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๓ เครื่อง ประชาชนได๎รับปูองกัน 
จากยุงลาย 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๔ โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาเสพติดภายใน
ต าบล 

จ านวน  ๑ โครงการ/
ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 
 

สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหายา
เสพติดและการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ลงได๎ 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๕ โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
ด๎านการจราจรและปลูกฝัง
วินัยจราจร 

เพื่อให๎ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ 
ข๎อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

ประชาชน 
นักเรียน 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑  
โครงการ/ปี 
 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ได๎รับความรู๎เข๎าใจ
เกี่ยวกบั กฎ ระเบยีบ 
ข๎อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๙๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการด๎านการ
บ าบัดรักษาผู๎เสพ/ผู๎ติด
ยาเสพติด 

เพื่อบ าบัด/ฟื้นฟูผู๎เสพ
ยาเสพติดให๎กลับคืนสํู
สังคมอยํางปกติสุข 

ผู๎เสพยาเสพติดภายใน
ต าบล 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวนผู๎ที่ได๎รับความ
ชํวยเหลือผําน
กระบวนการบ าบัด 

เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี
จะไมํยุํงเกี่ยวกับยา
เสพติดและ                      
มีความกตัญญ ู

กองสาธารณสุขฯ 

๑๗ โครงการฝึกอบรมอาชพี    
ผู๎ผํานการบ าบัดฟื้นฟ ู     
ผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด
โดยระบบสมัครใจ 

เพื่ออบรมอาชพีให๎แก ํ   
ผู๎ผํานการบ าบัดฟื้นฟ ู   
ผู๎เสพให๎สามารถด าเนิน
ชีวิตอยาํงปกติเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

ผู๎ผํานการบ าบัด/ฟื้นฟ ู ๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ผู๎ผํานการบ าบัดมีอาชีพ
เล้ียงตัวเอง 
 

ผู๎ผํานการบ าบัดมี
อาชีพเลี้ยงตัวเอง 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๘ โครงการรณรงค์      
ปลอดเหล๎างานศพ 

เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชน 

จ านวน ๑๑  หมูํบ๎าน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี เป็นชุมชนปลอดเหล๎า กองสาธารณสุขฯ 

๑๙ โครงการตามพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ ๑๑ 
บ๎านหนองไขํเทํา 
 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๑๑ 
บ๎านหนองไขํเทํา 

 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๙๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ อุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณโครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา     
โรคเอดส ์

เพื่อจัดอบรมให๎ทุกคน
ในอ าเภอมีสํวนรวํมใน
การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

นักเรียน จ านวน  ๒๐๐  
คนและผู๎น าหมูํบ๎านๆ 
ละ ๒ คน จ านวน ๑๑๒  
คน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบัการ
ปูองกันและแก๎ปัญหา
โรคเอดส ์

กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎ ความเขา๎ใจ 
เกี่ยวกบั 
โรคเอดส์มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๒๑ อุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณตามโครงการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชน 

จ านวน ๓๐ คน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี
 

สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา
ยาเสพติดและการ
แพรํระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ 
ลงได๎ 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ๎าฯ 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ๎า 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ประชาชน
ตระหนักถึงโทษ
และประโยชน ์      
มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๒๓ โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
 

เพื่อส ารวจขอ๎มูลจ านวน
สัตว์ ปีละ ๒ ครั้ง และขึ้น 
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวทีอ่ยูํในพื้นที่
ต าบลโกรกแก๎ว 

- 
 

๙,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๙,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๙,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๙,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

จ านวน ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให๎การ
ส ารวจได๎จ านวน
ข๎อมูลสัตว์ที่
ถูกต๎องมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๒๔ โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ ๑๒ บา๎นโคกเจริญ 
 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูน
ทักษะ ฯ 

หมูํที่ ๑๒ บา๎นโคกเจริญ 
 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน           
๑๑  หมูํบา๎น 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการสังคม 

๒ โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู๎
พิการและผู๎ด๎อยโอกาส
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน           
๑๑  หมูํบา๎น 

ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการสังคม 

๓ โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน           
๑๑  หมูํบา๎น 

สตรีในต าบลได๎รับ
การสํงเสริมและ
พัฒนาในด๎านตํางๆ 

กองสวัสดิการสังคม 

๔ โครงการกองทุนแมํของ
แผํนดิน ๕๐% ของ
ต าบล 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวน ๔ หมูบํ๎านๆ ละ
๓๕,๐๐๐ บาท 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๔ หมูํบ๎านๆ ละ
๓๕,๐๐๐ บาท 

ต าบลโกรกแก๎วมี
กองทุนแมํของ
แผํนดินชํวยปอูงกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

กองสวัสดิการสังคม 

๕ โครงการบ าบัดทุกข ์
บ ารุงสุขแบบ ABC 
(Area  Based  
Collaborative  
Research) 

เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขแบบ ABC 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑๑  หมูํบา๎น 

ต าบลโกรกแก๎วมกีาร
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
แบบ ABC 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐานครัวเรือนภายใน
ต าบล 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดเก็บขอ๎มูล
พื้นฐานครัวเรือน
ภายในต าบล 

จ านวน                      
๙๖๓  ครัวเรือน 

๒๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๙๖๓  ครัวเรือน 

เทศบาลได๎รับประโยชน์ใน
การน าข๎อมูลมาศึกษาเพือ่
พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให๎ประชาชนมีความ
เป็นอยูํที่ดีตํอไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการร๎อยรัก ร๎อยดวงใจ 
หํวงใยผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู๎สูงอายุต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน            
๑๑ หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าสูวํัยผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู๎สูงอายุต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑๑ หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง       
ของครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของครอบครัวในต าบล 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนในต าบลได๎รับ
การสํงเสริมและพัฒนา
ความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์กํอนวยั
อันควร 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
การต้ังครรภ์กํอนวยั          
อันควรภายในต าบล 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับความรู๎ใน
การปูองกันและแก๎ไขการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับความรู๎ใน
การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการคัดกรองมะเร็ง        
ปากมดลูก 

เพื่อให๎ความรู๎เรื่องการ
ปูองกันมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต๎านม 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับกา
ตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง 
เต๎านม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ โครงการสํงเสริมสุขภาพ
สตรีกํอนและหลังวยั
หมดประจ าเดือน 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพสตรี
ภายในต าบล 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎การสํงเสริม
สุขภาพสตรี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๔ โครงการอบรมให๎
ความรู๎เรื่องสิทธิ หน๎าที่
ของสตรีภายในต าบล 

เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิ 
หน๎าที่ของสตรี 

จ านวน   ๑๑  
หมูํบ๎าน 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎เรื่องสิทธิ
หน๎าที่ของสตรี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๕ โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎และเข๎าถึง
สารสนเทศ                    
“สังคมออนไลน์” 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
และเข๎าถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในโลก     
ยุคปัจจุบัน 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และเข๎าถึงส่ิงที่
เกิดขึ้นในโลกยุค
ปัจจุบันมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๖ 
 

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย 
โรคเอดส ์

เพื่อชํวยเหลือผูป๎ุวยโรคเอดส์
ให๎ ได๎รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆ ละ ๑๐ คน

เพิ่มปีละ ๕ 

๙๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆ ละ ๑๐ คน

เพิ่มปีละ ๕ 

ผู๎ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๗ โครงการสนับสนุน
งบประมาณชมรม
ผู๎สูงอายุต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ชมรมผ๎ูสูงอายุต าบล 
โกรกแก๎ว 

ต าบลโกรกแก๎ว ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ต าบลโกรกแก๎ว ชมรมผ๎ูสูงอายุต าบล
โกรกแก๎วได๎รับการ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจัดตั้งศูนย์
สงเคราะห์ คนพิการและ
ผู๎สูงอายุในหมูํบ๎าน  ม.๗ 

เพื่อชํวยเหลือคนพกิาร
และผู๎สูงอายุในหมูํบา๎น 

หมูํที่ ๗ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๗ คนพิการและผู๎สูงอาย ุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

๑๙ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมฌาปนกจิสงเคราะห์
ประจ าหมูํบา๎นม.๗ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

หมูํที่ ๗ ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๗ ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนกลุํมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๐* เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อชํวยเหลือผู๎สูงอายุให ๎
ได๎รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆละ  ๔๗๘ 
คนเพิ่มปีละ ๔๐ 

คน 

๓,๗๘๘,๔๐๐ 
(งบกลาง) 

๔,๐๗๖,๔๐๐ 
(งบกลาง) 

๔,๕๕๑,๖๐๐ 
(งบกลาง) 

๔,๕๕๑,๖๐
๐ 

(งบกลาง) 

๔,๕๕๑,๖๐๐ 
 (งบกลาง) 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆละ ๔๗๘ 

คนเพิ่มปีละ   
๔๐ คน 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชวีิต 
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๑ เบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่อชํวยเหลือผูพ๎ิการให ๎
ได๎รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆละ ๑๑๐ 
คนเพิ่มปีละ ๑๕ 

คน 

๑,๐๕๖,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑,๓๔๔,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑,๓๔๔,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

๑,๓๔๔,๐๐๐ 
(งบกลาง) 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎านๆละ ๑๑๐ 

คนเพิ่มปีละ   
๑๕ คน 

ผู๎พิการมีคุณภาพชวีิต  
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๒ โครงการสนับสนุน
งบประมาณและสํงเสริมกลุํม
อาชีพภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนและสํงเสริม
กลุํมอาชีพภายในต าบล 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน              
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนกลุํมอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๓ โครงการสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนภายในหมูบํ๎าน
บ๎านนาตากลม ม.๘ 

เพื่อให๎ประชาชนมีศูนย์ฝกึ
อาชีพภายในหมูบํ๎าน 

หมูํที่ ๘ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๘ ประชาชนมีศูนย์ฝึก
อาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๔ โครงการเลี้ยงปลาในบํอ
พลาสติกภายในครัวเรือน 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน  ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๐๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได๎ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล    
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๖ โครงการสนับสนุนพํอ 
พันธุ์โคบ๎านโกรกหวาย   
ม.๙ 

เพื่อให๎มีพํอพันธุ์โคพันธุ์ดี
ไว๎ขยายพันธโ์คภายใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ ประชาชนในหมูํบ๎าน   
มีพํอพันธโ์คไว๎
ขยายพันธุ ์

กองสวัสดิการสังคม 

๒๗ โครงการจัดตั้งกลุํมเลี้ยง
สุกรภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล    
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๘ โครงการฝึกอาชีพชาํงท า
ทองภายในหมูบํ๎านบา๎น
หนองพลวง ม.๑๐ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๑๐ ประชาชนมีอาชพีและ  
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๙ โครงการสนับสนุนสํงเสริม
การพัฒนาอาชีพภายใน
ต าบล 

เพื่อพัฒนาอาชพีให๎แกํ
ประชาชนภายในต าบล 

จ านวน  ๑๑ หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๐ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
งบประมาณกลุํมทอเสื่อกก  
ม.๕ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

หมูํที่ ๕ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๑ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมทอผ๎า ม.๕ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

หมูํที่ ๕ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๒ โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายภุายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนและสํงเสริม
อาชีพให๎กบัผู๎สูงอายุ
ภายในต าบล 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการสํงเสริมกลุํมเล้ียง     
แมงสะดิ้ง– จิ้งหรีด  ม.๙ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎นมี
อาชีพและมีรายได๎เสริม 

หมูํที่ ๙ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๔ โครงการสํงเสริมและ
จัดตั้งกลุํมกลองยาว  ม.๙ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎นมี
อาชีพและมีรายได๎เสริม 

หมูํที่ ๙ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๕ โครงการจัดตั้งกองทุน
สํงเสริมอาชีพ  ม.๑๒ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎นมี
กองทุนสํงเสริมอาชีพ 

หมูํที่ ๑๒ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๑๒ ประชาชนมีกองทุนสํงเสริม
อาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๖ โครงการฝึกอบรมอาชพี
หัตถกรรมตํางๆ ภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎น          
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน              
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
รายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๗ โครงการฝึกอบรมอาชพี
เกษตรกรรมภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎น       
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
รายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๘ โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนและสํงเสริม
อาชีพให๎กบัผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสภายในต าบล 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน               
๑๑ หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๓๙ โครงการอบรมสํงเสริม
อาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบา๎น       
มีอาชีพและมีรายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                 
๑๑ หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
รายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐ โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
และพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนมีอาชพีและ
รายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๑ โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค๎าภายใน
ต าบลให๎มีมาตรฐานเป็นที่
นิยม 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนมีอาชพีและ
รายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๒ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
สินค๎า OTOP ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๓ โครงการสํงเสริมพัฒนาการ
แปรรูปสินค๎าและผลิตภัณฑ์
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนมีอาชพีและ  
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๔ โครงการสํงเสริมการจักสาน
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีอาชีพและมี
รายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๕ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
“หนึ่งคน  หนึ่งอาชีพ” 

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนอาชีพและ     
มีรายได๎เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
(กิจกรรม “สํงเสริมการ
เรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

๑.เพื่อสํงเสริมและปลูกฝัง
ให๎เด็กและเยาวชนน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎  
 ๒.เพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน
สามารถใช๎ชีวิตได๎อยาํง
สมดุล ทํามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่
เกิดขึ้น  
 ๓.เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณคําของ
ทรัพยากรตํางๆ รู๎จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํและ
แบํงปันและรู๎จักอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  

เชิงปรมิาณ  
เด็กและเยาวชนต าบล
โกรกแก๎ว  
จ านวน ๕๐ คน  
 เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนักรู๎ รูจ๎ัก
การใช๎ชีวิตแบบพอเพยีง 
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคํา ของทรัพยากร
ตํางๆ รู๎จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ แบํงปัน 
และรู๎จักอยูํรํวมกบัผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข  
หมูํที่ 
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 
,๑๑ และ ๑๒ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนต าบล
โกรกแก๎วมภีูมิค๎ุมกัน
และสามารถน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๐๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร๎อมอุปกรณ์
เครื่องออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 

จ านวน ๑๑ แหํง ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ แหํง มีสถานที่ออก 
ก าลังกาย 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวข้ีวัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการชํวยเหลอืเดก็ดอ๎ย
โอกาสทางการศกึษาภายใน
ต าบลเรียนดแีตํยากจน 

เพื่อชํวยเหลอืเดก็ดอ๎ยโอกาส
ทางการศึกษา ให๎มโีอกาสได๎
เรียนตอํมากขึ้น 

จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

เด็กดอ๎ยโอกาสใน
เขตบรกิาร 

เด็กผู๎ดอ๎ยโอกาส            
ผู๎ยากไร๎ ได๎รับการ
สนับสนุนในด๎าน
ทุนการศกึษา 

กองการศกึษา 

๒ โครงการสํงเสริมสนับสนนุการ
เรียนรู ๎ภูมิปัญญาทอ๎งถิน่ต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมสนับสนนุการ
เรียนรูด๎๎านภมูิปัญญาท๎องถิ่น 

จ านวน ๑๑ หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูํบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ได๎รับการเรียนรู ๎
 ขยาย/สืบทอดตอํ 
รุํนหลังเพือ่เป็น 
ประโยชน ์

กองการศกึษา 

๓ โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศกึษาของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา
ของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯมี
แผนพัฒนาฯที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัต ิ

กองการศกึษา 

๔ โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อประเมนิคุณภาพภายใน
(SAR) ส าหรับบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบล          
โกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว มกีาร
ประกนัคุณภาพภายใน
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศกึษา 

๕ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
และวนัส าคัญตํางๆ ของชาต ิ

เพื่อด าเนนิการจัดกิจกรรม
ตํางๆในรอบปี 

จ านวน ๑๐ โครงการ/ป ี ๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๐ 
โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯมี
กิจกรรมทีจ่ะ
ด าเนนิการตลอดทั้งปี 

กองการศกึษา 

๖ โครงการประชุมผู๎ปกครอง
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เพื่อประชุมผู๎ปกครอง ซักซ๎อม
แนวทางในการปฏิบัติงาน  
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี ผู๎ปกครองเข๎าใจในการ
ด าเนนิงานของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

กองการศกึษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓ .ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจัดการศกึษา
ของคณะกรรมการศนูย์ฯ
บุคลากรทางการศึกษา        
ครูผู๎ดูแลเด็กและผู๎ชวํยครูดูแล
เด็ก 

เพื่อสํงเสริมสนับสนนุการ
จัดการศึกษาของบุคลากร
การศกึษาฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการศูนย์ฯ 
บุคลากร ครู/ผู๎ชํวยครู
ดูแลเดก็ เข๎าใจแนวทาง
ปฏิบัติของศูนย์ฯมาก
ขึ้น 

กองการศกึษา 

๘ โครงการอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบล   
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมอาหาร
กลางวนัของเดก็ให๎ได๎รับ
ครบถ๎วน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๗๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม                 

สํงเสริมฯ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม

ฯ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริมฯ) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนไดร๎ับ
ประทานอาหาร
กลางวนัครบตลอดปี 

กองการศกึษา 

๙ โครงการอาหารเสริม (นม)   
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล   
โกรกแก๎ว 

เพื่อเดก็นักเรียนได๎รับ
อาหารเสริม(นม) ซึ่งดีตํอ
สุขภาพเพื่อความ
เจรญิเติบโต 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม   

สํงเสริมฯ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม

ฯ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริมฯ) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนได๎ดืม่นม
ทุกคนตลอดทั้งปีท าให๎
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

๑๐ โครงการอาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียนอนุบาลและป.๑-ป.๖
ของโรงเรียนสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อเดก็นักเรียนในเขต
พื้นที่บรกิารไดร๎ับอาหาร
เสริมนมทุกคน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริมฯ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริมฯ) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริมฯ) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนได๎ดืม่นม
ทุกคนตลอดทั้งปีท าให๎
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

๑๑ โครงการจัดหาสือ่อุปกรณ์การ
เรียนการสอนของศนูย์พัฒนา
เด็กต าบลโกรกแกว๎            
(คํารายหัว) 

เพื่อจัดหา สื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพื่อใช๎
ส าหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเดก็ 

จัดหาอุปกรณก์ารเรียน
การสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

จ านวน ๔ 
โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมสีื่อ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ครบสมบูรณ์
เพียงพอ 

กองการศกึษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดหา/ซื้อวัสด ุอุปกรณ์
ผลิตส่ือนวัตกรรมการเรยีนการ
สอน 

เพื่อพัฒนาการผลิตสือ่การ
เรียนการสอนตรงตาม
หนํวยการเรียนใน
แผนการจดัประสบการณ์
ครบ ๔๐ หนํวย 

ครูมีความกระตือรือร๎น
ในการใช๎ส่ือ
ประกอบการในการ
เตรียมความพรอ๎ม 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๒ 
โครงการ/คน/ป ี

ครูใช๎สื่ออยํางมีคุณคํา และ
การน าสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช ๎

กองการศกึษา 

๑๓ โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนคําใชจ๎ํายใน
การบริหารสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม,     

งบท๎องถิน่) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม,          

งบท๎องถิน่) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม,          

งบท๎องถิน่) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม,            

งบท๎องถิน่) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบกรมสํงเสริม,            

งบท๎องถิน่) 

จ านวน  ๖ 
โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ด าเนนิการตามระเบียบ
บริหารเงนิรายได๎อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

กองการศกึษา 

๑๔ โครงการสํงเสริมศกัยภาพการจัด
การศกึษาของครู /ผูด๎ูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนา/เพิม่
ประสิทธภิาพ/ศักยภาพ
ของคร/ูผู๎ดูแลเดก็ 

ครู/ผู๎ดูแลเดก็ ๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ป ี

ครู/ผู๎ดูแลเดก็ได๎รับการ
พัฒนาอยํางตอํเนื่อง 

กองการศกึษา 

๑๕ อุดหนนุการไฟฟูาสํวนภมูิภาค
อ าเภอนางรองตามโครงการขยาย
เขตระบบจ าหนํายติดตั้งหมอ๎
แปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลโกรกแก๎วมีไฟฟูา
ใช๎ได๎อยํางทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบล
โกรกแก๎วมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองการศกึษา 

๑๖* โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด) 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ให๎กับนักเรียนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน             
เครื่องแบบนกัเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

- ๖๔,๔๑๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๖๔,๔๑๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

๖๔,๔๑๐ 
(งบกรมสํงเสริม) 

๖๔,๔๑๐ 
(งบกรม
สํงเสริม) 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน             
เครื่องแบบ
นักเรียน                  
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก             
มีหนังสือเรียน อุปกรณก์าร
เรียน เครือ่งแบบนกัเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎กับ
นักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยํางเพียงพอ 

กองการศกึษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุงเพิ่มก าลัง
ระบบไฟฟาูอาคารศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลโกรกแก๎วมีระบบ
ควบคุมไฟฟูาและสายไฟฟูา
ที่มีความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก๎วระบบ
ควบคุมไฟฟูาและ
สายไฟฟูาที่มีความ
ปลอดภัย 

กองการศกึษา 

๑๘ โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม 
การอําน 

เพื่อให๎เดก็นกัเรียน  
มีความรกัการอําน 

เด็ก นักเรียน เยาวชนใน
พื้นที ่

- - ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

เด็ก นักเรียน เยาวชน
ในพื้นที ่

เพื่อให๎เดก็นกัเรียน  
มีความรกัการอําน 

กองการศกึษา 

๑๙ โครงการอาหารกลางวันเดก็
นักเรียน 

เพื่อสํงเสริมอาหารกลางวนั
ของเดก็ให๎ได๎รับครบถว๎น 

จ านวน ๒ โรงเรียน ๑,๑๐๐,๐๐๐
(งบกรม                

สํงเสริมฯ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

จ านวน ๒ โรงเรียน เด็กนักเรียนไดร๎ับ
ประทานอาหาร
กลางวนัครบตลอดปี 

กองการศกึษา 

๒๐ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อสํงเสริมสนับสนนุการ
เรียนภาษาองักฤษขั้น
พื้นฐานเพือ่รองรับการเข๎า  
สูํประชาคมอาเซียน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๐๐,๐๐๐  
(งบท๎องถิ่น) 

- ๑๐๐,๐๐๐     
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี เด็กนักเรียนได๎คุน๎เคย 
กับเจ๎าของภาษาจริงๆ
ท าให๎การออกเสียงได๎
ชัดเจน 

กองการศกึษา 

๒๒ โครงการพฤษศาสตร์ชุมชนเพือ่
แหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีความรู๎
เกี่ยวกับเรือ่งพืชในด๎านตํางๆ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิน่) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ โครงการ/ป ี เด็กนักเรียนไดร๎ับ
ความรูแ๎ละสามารถ
น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได ๎

กองการศกึษา 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการพาน๎อง
ทํองธรรมะ 
 

๑.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
บทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบัติท า
กิจกรรมรํวมกันอันกํอให๎เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูํคณะ 
๒.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎ฝึก
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ํและการ
รู๎จักแบํงปันซึ่งกันและกัน  
๓.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
พัฒนาการในด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ์และการอยูํรํวมกันใน
สังคม  
๔.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
จิตส านึกและตระหนักถึงบทบาท
หน๎าที่ของตนเองและการมีสํวน
รํวม   
๕.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ตระหนักในความซ่ือสัตย ์มีจิต
สาธารณะ มีระเบยีบวินัย  

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรกแกว๎ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรก
แก๎วมีจิตส านึกและ
เข๎าใจบทบาทของ
ตนเองในการ
ประพฤติปฏบิัติตนให๎
มีระเบียบวินยัมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒. โครงการคุณธรรม                 
สานสายใย
ครอบครัว 

๑.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
บทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบัติท า
กิจกรรมรํวมกันอันกํอให๎เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูํคณะ  
๒.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎ฝึก
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผแํละการร๎ูจัก
แบํงปันซึ่งกันและกัน  
๓. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
พัฒนาการในด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการอยูํรวํมกันใน
สังคม  
๔. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
จิตส านึก และตระหนักถึง
บทบาทหน๎าทีข่องตนเองและการ
มีสํวนรํวม  
๕. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ตระหนักในความซ่ือสัตย ์มีจิต
สาธารณะ มีระเบยีบวินัย  
๖.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
ส านึกดีตํอบุพการี ครอบครัว 

ผู๎ปกครอง นักเรียน
ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียน
ในเขตต าบลโกรกแก๎ว 
ครู อาจารย์ คณะ
ผู๎บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๑.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมี
พัฒนาการทางด๎านราํงกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาแกํเด็ก  
๒.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคํานยิม ๑๒ 
ประการ มีลกัษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์  
๓.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีจิตส านึก 
ตระหนักถึงบทบาท หน๎าทีข่อง
ตนเอง  
๔ ผู๎เข๎ารํวมโครงการตระหนกั
ในความซ่ือสัตย์ สุจริต มวีินัย  
๕.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับสิทธขิองเด็ก
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
๖.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการลด
ภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. โครงการเข๎าคําย        
พุทธบุตร 
 

๑.เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเข๎าใจ
หลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่จ าเป็นตํอการ
ด าเนินชีวิตและ น าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๒.เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ประพฤติปฏบิัติตนเป็นคนดีตาม
หลักไตรสิกขา คือเป็นผู๎มีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอยํางที่ดี
ในสังคม  
๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตตาม
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาให๎
อยูํรํวมกันอยาํงสงบสุขและ
เหมาะสม  
๔.เพื่อปลูกฝังคํานิยมและพัฒนา
จิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
และประเทศชาติบ๎านเมือง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน         
๓  แหํง จ านวน          
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๑.นักเรียนเข๎าใจ
หลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่
จ าเป็นตํอการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรม
ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  
๒.นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีตาม
หลักไตรสิกขา คือเป็นผู๎
มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอยาํงที่ดีในสังคม  
๓.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาให๎อยูํรวํมกัน
อยํางสงบสุขและ
เหมาะสม  
๔.ปลูกฝังคํานิยม 
มีจิตส านึกที่ดีมี
คุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
นักเรียน เด็ก และเยาวชน
ภายในต าบล 

เพื่อจัดอบรมในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกํเด็ก
นักเรียน เยาวชนภายใน
ต าบล 

เด็ก นักเรียน เยาวชน
ภายในต าบล 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๘๐ คน เด็กนักเรียน เยาวชนภายใน
ต าบลโกรกแก๎วได๎รับการ
อบรมในด๎านคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

๕ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแหํงชาติภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน
วันเยาวชนแหํงชาติในการ
ด าเนินกิจกรรมตํางๆ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เยาวชนตระหนกัในวันส าคัญ 
และได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเกิด
ความสมัครสมานสามัคคี 

กองการศึกษา 

๖ โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญตํางๆภายในต าบล 

เพื่อจัดและสํงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญตลอดทั้งปี 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี วันส าคัญและประเพณีตํางๆ
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 

๗ โครงการอุดหนุนที่วําการ
อ าเภอโนนสวุรรณ ตาม
โครงการหมากไม๎รสหวาน
สืบสานประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณตีามโครงการ
หมากไม๎รสหวานสืบสาน
ประเพณี นวัตวิถโีนน
สุวรรณ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี งานประเพณตีามโครงการ
หมากไม๎รสหวานสืบสาน
ประเพณี นวัตวิถโีนนสุวรรณ 
ได๎รับสํงเสริมสนับสนุนให๎สืบ
ทอดตํอไป 

กองการศึกษา 

๘ โครงการจัดงานประเพณี
มหกรรมวําวอีสานบุรีรัมย ์

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ประเพณีมหกรรมวําว
อีสานบุรีรัมย ์

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี งานประเพณีมหกรรมวําว
อีสานได๎รับการสนับสนุน 

กองการศึกษา 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมต าบลโกรกแกว๎
ในการสํงเสริมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สภาวัฒนธรรมต าบลโกรก
แก๎วได๎รับสํงเสริมสนับสนุน
เกี่ยววัฒนธรรมเพื่อสืบทอด
ลูกหลาน 

กองการศึกษา 

๑๐ โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ๎งจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
งานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ๎งจังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎ง
ได๎รับการสํงเสริมให๎สืบทอด
ตํอไป 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการอุดหนุนวัด
ในเขตพื้นที่บริการ
ตามโครงการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
เขตพื้นที่บริการ(วัด) 

จ านวน ๔ โครงการ/ป ี ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๔ 
โครงการ/ปี 

งานประเพณีลอยกระทง
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญข๎าว
คูณลานภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ประเพณีท าบุญข๎าวคูณ
ลานภายในต าบล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี งานประเพณีท าบุญข๎าวคูณ
ลานได๎รับการสนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการสนับสนุน
ประเพณีกวนข๎าว
ทิพย์ ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ประเพณีกวนข๎าวทิพย์
ภายในต าบล 

จ านวน ๒ แหํง/ปี ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๒ แหํง/ปี งานประเพณีกวนข๎าวทิพย์
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๑๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการงานหมากไม๎รส
หวานสืบสานประเพณี  
นวัตวิถีโนนสวุรรณ 

โครงการงานหมากไม๎รสหวาน
สืบสานประเพณี นวัตวิถ ี
 โนนสุวรรณ 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑  ครั้ง/ป ี งานประเพณีตาม
โครงการงานหมากไม๎รส
หวานสืบสานประเพณี 
นวัตวิถี โนนสุวรรณ 
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๕ โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนา 
ในวันเข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในวันเข๎าพรรษา 

จ านวน ๔ แหํง/ปี ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๔ แหํง/ปี วันเข๎าพรรษาได๎รับการ
สํงเสริมและสนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการสํงเสริมจัด
กิจกรรมวันพอํแหํงชาต ิ

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม วันพํอแหํงชาต ิ

จ านวน ๓ แหํง/ปี ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๓ แหํง       
(ม.๑,๘,๑๒) 

กิจกรรมวันพอํแหํงชาติ
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการสํงเสริมจัด
กิจกรรมวันแมแํหํงชาต ิ

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม วันแมํแหํงชาต ิ

จ านวน ๓ แหํง/ปี ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๓ แหํง(ม.
๑,๘,๑๒) 

กิจกรรมวันแมแํหํงชาติ
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

๑๘ โครงการคํายเยาวชน
อาสาสมัครสร๎างภูมิค๎ุมกัน
สังคมในมิติวัฒนธรรม 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อสํงเสริมการเข๎าคํายของ
เยาวชนอาสาสมัครสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันสังคมในมติ
วัฒนธรรม 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เยาวชนอาสาสมัคร
ได๎รับการอบรมในเร่ือง
ของวัฒนธรรมท าให๎เกิด
ความยึดมั่นเชื่อมั่นและ
เช่ือถือในเร่ือง
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการสนับสนุนประเพณี
ท าบุญกลางบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมสนับสนนุ
ประเพณที าบุญกลางบ๎าน
ภายในต าบล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี งานประเพณีท าบุญ
กลางบ๎านได๎รับการ
สนับสนุน 

กองการศกึษา 

๒๐ โครงการฝกึอบรมและสํงเสริม
สนับสนุนอุปกรณก์ีฬาแกํเด็ก 
เยาวชนภายในต าบล 

เพื่อฝกึอบรมพรอ๎ม
สํงเสริมสนับสนนุวัสดุ
อุปกรณ์กฬีาให๎แกเํดก็และ
เยาวชนภายในต าบล 

จ านวน ๑๑ หมูํบ๎าน ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูํบ๎าน เยาวชนได๎รับการฝกึอบรม
และมอีุปกรณ์กฬีาในการ
เลํนกีฬาเพือ่หํางไกลยา
เสพติด 

กองการศกึษา 

๒๑ โครงการกํอสร๎างสนามเดก็เลนํ
พร๎อมอุปกรณ์ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อกํอสร๎างสนามเดก็เลนํ
พร๎อมอุปกรณ์ภายใน
หมูํบ๎าน 

จ านวน ๑๑ แหํง/
หมูํบ๎าน 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑๑ แหํง/หมูํบ๎าน 

เด็กมทีี่เลํนเพือ่พัฒนาการ
และผํอนคลาย 

กองการศกึษา 

๒๒ โครงการกํอสร๎างลานกีฬา          
ต๎านยาเสพติดภายในต าบล 

เพื่อกํอสร๎างลานกีฬาตา๎น
ยาเสพติด 

จ านวน ๑๑ แหํง/
หมูํบ๎าน 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑๑ แหํง/หมูํบ๎าน 

หมูํบ๎านมีลานกีฬาไว๎ใช๎ใน
การออกก าลังกายและ
เลํนกีฬา 

กองการศกึษา 

๒๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติในเขตพื้นที่บรกิาร 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนนุ
ในการจัดกิจกรรมวนัเดก็
แหํงชาต ิ

จ านวน ๔ แหํง/ปี ๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๔ แหํง/ปี 

วันเดก็แหํงชาติได๎รับการ
สํงเสริมและสนับสนนุใน
การจดักจิกรรมตํางๆ 

กองการศกึษา 

๒๔ โครงการอนุรกัษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมอืงบุรรีัมย์     
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่อสํงเสริมประเพณขีอง
จังหวัดบุรีรมัย์ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี งานประเพณีรับการ
สํงเสริมและสนับสนนุ 

กองการศกึษา 

๒๕ โครงการกิจกรรมพุทธวจน เพื่อให๎นกัเรียนมีความรู๎ใน
หลักค าสอนมากขึ้น 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนได๎รับความรู๎
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

  
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖ โครงการจัดกิจกรรม
แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการแขํงขันกีฬาตา๎นยาเสพ
ติดของโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 

จ านวน ๓ โครงการ/ป ี ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน 
 ๓ โครงการ/ป ี

นักเรียนได๎รํวม
กิจกรรมกีฬาต๎าน
ยาเสพติด รู๎แพ ๎รู๎
ชนะ รู๎รักสามัคคี 

กองการศึกษา 

๒๗ โครงการสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาฟุตบอล 
มวก.คัพ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาฟุตบอล มวก.คัพ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ ครั้ง/ปี 

กีฬาฟุตบอล 
มวก.คัพ ได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

๒๘ โครงการจัดหากระบะ
ทรายเสริมพัฒนาการเด็ก
พร๎อมอุปกรณ์ 

เพื่อจัดหากระบะทรายพร๎อม
เครื่องเลํนพัฒนาการแกํเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี เด็กนักเรียนมี
สนามเด็กเลํนที่
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ด๎านพัฒนาการ 
ของเด็ก 

กองการศึกษา 

๒๙ โครงการอนุรักษ์ศิลปะแมํ
ไม๎มวยไทย คงไว๎เพื่อ
ความเป็นไทยภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนเห็น
ความส าคัญและอนุรกัษ์รักษา
ไว๎ซ่ึงศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามสมกับได๎
รับค าขวัญนักกีฬาเหรียญทอง
โอลิมปิก 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ประชาชน เยาวชน 
ได๎เห็นความส าคัญ 
และได๎เรียนรู๎ใน
กีฬามวยไทยและ
มวยสากลมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓๐ โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาต๎านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา     
ต๎านยาเสพติดของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี สร๎างความสมัคร
สมานสามัคคี
ภายในต าบล 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการจัดกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬาของเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็กได๎รับพัฒนาการที่
สมวัยท าให๎มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา 

๓๒ โครงการแขํงขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาสันนิบาตเทศบาล 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ความสัมพันธ์ระหวาํง
เทศบาลมีความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นหนึ่ง
เดียว 

กองการศึกษา 

๓๓ โครงการสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาแกํเด็ก/
เยาวชนและประชาชน 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาแกํเด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนในการรํวมหรือสํง
เข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ภายในต าบลได๎รับสํงเสริม
และสนับสนุนทางด๎าน
กิจกรรมกีฬา 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรม
วันสงกรานต์ วัน
สัปดาห์ผู๎สูงอายุ
แหํงชาติ และวัน
ครอบครัว 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี
ของไทย 

๑๑  หมูํบา๎น ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประเพณีไทยได๎รับการสืบสาน
ตํอไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๑๒๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน,
ประชาคมต าบล 
เทศบาลโกรกแกว๎ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น ปัญหาของ
ชุมชนได๎ตรงจุดและได๎
ปัญหาที่แทจ๎ริง 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ โครงการ/ป ี ประชาชนได๎แสดงความ
คิดเห็น  ได๎มีสํวนรํวมในการ
แก๎ปัญหาชุมชนและเสนอ
ปัญหาของชุมชน ท าให๎
แก๎ปัญหาได๎ตรงจุด 

ส านักปลัดเทศบาล 

๒ โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
บริการประชาชนภายใน
ต าบล 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ โครงการ/ป ี เทศบาลประชาสัมพันธแ์ละ
บริการประชาชนภายใน
ต าบล 

ส านักปลัดเทศบาล 

๓ โครงการอบรม
เสริมสร๎างความรู๎
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบล  โกรกแก๎วมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ โครงการ/ป ี ประชาชนในหมูํบ๎านมี
ความรู๎เข๎าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัดเทศบาล 

๔ โครงการหมูํบ๎านยาํน
บาป รักษาศีล ๕ 
เหนือกวาํสิ่งใดในโลก
เป็นหัวใจส าคัญที่ดี
ที่สุดของดี ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนท า
ความดี  ละเว๎นความชัว่  
และประพฤติปฏิบัติตน
อยูํในศีลในธรรม 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนปฏบิัติตนเป็นคนดี
และประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ อยํางทั่วถึง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๒๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ คําใช๎จํายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

๑.จัดกิจกรรมโครงการจัดกจิกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนับสนุนโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๒.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน
อ านวยความสะดวกประชาชนเพื่อรวํมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีตํางๆ 
๓.สนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํน คําจัด
สถานที่ คําวัสด ุคําอุปกรณ์ คําอาหารวาํง
ตํางๆ ฯลฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายหรอืข๎อ           
สั่งการ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ได๎
ด าเนินการ 

การด าเนินโตรงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๖ คําใช๎จํายโครงการ
บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์    

เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
รํวมกับประชาชนในเขตเทศบาล  
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

- ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
 (งบท๎องถิ่น) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ได๎
ด าเนินการ 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล ก านัน/ 
ผู๎ใหญํบ๎าน พนกังาน 
และประชาชนต าบล 
โกรกแก๎วรํวมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์    

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอโนนสวุรรณ
ตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธ ี

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ 

จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
๕  ธันวาคมและ  
๑๒  สิงหาคม 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี ๕ 
ธันวาคมและ๑๒ 
สิงหาคม 

ประชาชนตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัดเทศบาล 

๘ อุดหนุนเหลํากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการจัดหารายได๎ 
เพื่อจัดกิจกรรม     
สาธารณกุศลและให๎
ความชํวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
เหลํากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสนับสนุนกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มี
งบประมาณในการบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริม      
การรีไซเคิลขยะ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนในพื้นที ่     
รีไซเคิลขยะ 

๑๑  หมูํบา๎น ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน ฟื้นฟูสภาพแวดลอ๎ม
ภายในต าบลให๎ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

๑๑ หมูํบ๎าน ๑๔๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑ หมูํบ๎าน กลุํมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีงบประมาณ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการสังคม 

๒ โครงการฝึกอบรม
การกรีดยางพารา
บ๎านนาตากลม       
หมูํที่  ๘ 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎
เรียนรู๎วิธีการกรีด
ยางพาราทีถู่กวธิ ี

หมูํที่ ๘ ๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๘ เกษตรกรได๎เรียนรู๎วิธีการ
กรีดยางพาราทีถู่กวิธ ี

กองสวัสดิการสังคม 

๓ โครงการสนับสนุน
กองทุนสถาบัน
การเงินบ๎านซับบอน 
หมูํที่ ๕ 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สถาบันการเงิน             
บ๎านซับบอน หมูํที่ ๕ 

หมูํที่ ๕ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ กองทุนสถาบันการเงิน
บ๎านซับบอน หมูํที่ ๕ 
 มีงบประมาณสนับสนุน 

กองสวัสดิการสังคม 

๔ โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนาหมูํบา๎น/
ชุมชนระดับหมูํบ๎าน
และต าบล 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชนระดับ
หมูํบ๎านและต าบล 

๑  ครั้ง/ปี ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑  ครั้ง/ปี มีการสํงเสริมสนับสนุน
การจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาหมูํบา๎น/ชุมชน
ระดับหมูํบ๎านและต าบล 

กองสวัสดิการสังคม 

๕ โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
พึ่งพาตนเองบ๎านโคก
รัก ม.๗ 

เพื่อสํงเสริมการพึ่งพา
ตนเองของประชาชน
ในหมูํบ๎าน 

หมูํที่ ๗ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๗ มีการสํงเสริมและ
สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง
ของประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๒๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๕. ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการถนนสวย
ด๎วยใจภกัดิ์เฉลิมพระ
เกียรติแมํของแผํนดิน  
แมํทั้งประเทศ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
และพัฒนาถนนหนทางให๎
มีความสวยงาม   
สะอาดตา 

ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี มีการปลูกต๎นไม๎ เพิ่ม
พื้นที่ปุาในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการอนุรักษ์ปุา
สาธารณะ 
หมูํ ๑๑ 

เพื่ออนุรักษ์ปาุไม๎ให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

จ านวน ๑ หมูบํ๎าน ๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี มีการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการจัดท าสวน
สุขภาพประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่พักผอํน    
หยํอนใจ 

จ านวน ๑ แหํง ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  แหํง มีสวนสุขภาพส าหรับ
พักผํอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี,ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ด๎านการปอูงกัน
และก าจัดศัตรูพืช 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
ด๎านการปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง ประชาชนมีความรู๎ด๎าน
การปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการสนับสนุนพันธุ์
พืชทางการเกษตร
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนพันธุ์พืช
ทางการเกษตรภายใน
ต าบล 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง มีการสนับสนุนพันธุพ์ืช
ทาง การเกษตรภายใน
ต าบล 

กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการท า
น้ าหมักชวีภาพ/ปุ๋ย
อัดเม็ด 

เพื่อให๎เกษตรกรใน
ต าบลมีน้ าหมักชวีภาพ
ใช๎และลดปริมาณการใช๎
ปุ๋ยเคมีในการเกษตร 

๑๑  หมูํบ๎าน ๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑ ครั้ง/ปี มีการใช๎น้ าหมักชวีภาพ
มากขึ้นและมกีารใช๎
ปุ๋ยเคมีลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี,ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

    ๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนพันธุ์
ข๎าวภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนภายในต าบล
มีพันธุ์ข๎าวที่ดีไว๎เพาะปลูก 

๑๑  หมูํบา๎น ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประชาชนภายใน
ต าบลมีพันธุ์ขา๎วที่ดีไว๎
เพาะปลูก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสนับสนุนพันธุ์
ปลาภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาให๎แกํ
หมูํบ๎านภายในต าบลโกรกแกว๎ 

๑๑  หมูํบา๎น ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น หมูํบ๎านภายในต าบล
โกรกแก๎วได๎รับ
สนับสนุนพันธุ์ปลา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการจัดซ้ือเครื่องอัด
ฟางประจ าหมูํบ๎านบา๎น
โกรกหวาย  ม.๙ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดฟางประจ า
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ ๙ ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ มีเครื่องอัดฟางไว๎ใช๎
ภายในหมูบํ๎าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพปลูกพืชฤดูแล๎ง
ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
ต าบลมีการปลูกพืชฤดูแล๎ง 

๑๑  หมูํบา๎น ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น ประชาชนภายใน
ต าบลมีการปลูกพืช
ฤดูแล๎ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการสนับสนุนกลุํม
เกษตรกรหมูํบ๎านซับบอน 
ม.๕ 

เพื่อสนับสนุนกลุํมเกษตรกรใน
หมูํบ๎านซับบอน 

หมูํที่ ๕ ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ ประชาชนได๎รับการ
สนับสนุนกลุํม
เกษตรกรในหมูํบ๎าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการชุมชนต๎นแบบ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ๎านซับบอน ม.๕ 

เพื่อสํงเสริมให๎เป็นชุมชน
ต๎นแบบ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมูํที่ ๕ ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมให๎เป็นชุมชน
ต๎นแบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการตํอเติมโรงปุ๋ย
อัดเม็ดประจ าหมูํบา๎น 
บ๎านโกรกแกว๎  หมูํที่ ๔ 

เพื่อตํอเติมโรงปุ๋ยอัดเม็ด
ประจ าหมูํบา๎น 

๑  แหํง ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑  แหํง มีการตํอเติมโรงปุ๋ย
อัดเม็ดประจ าหมูํบา๎น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี,ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

   ๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดซ้ือเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยชีวภาพบ๎านโกรกหวาย   
ม.๙ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพ 

๑ เครื่อง ๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑ เครื่อง มีเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพประจ าหมูํบา๎น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
บ๎านโกรกหวาย  ม.๙ 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎วธิีการท าปุย๋
หมักชีวภาพ 

หมูํที่ ๙ ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ ประชาชนรู๎วิธกีารท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ โครงการกํอสร๎างบํอหมกัปุ๋ย
อินทรีชีวภาพภายในหมูํบา๎น
บ๎านโกรกหวาย ม.๙ 

เพื่อกํอสร๎างบํอหมกัปุย๋อินทรี
ชีวภาพภายในหมูํบา๎น 

๑  แหํง ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑  แหํง มีบํอหมักปุย๋อินทรี
ชีวภาพภายในหมูํบา๎น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ โครงการไถกลบตอซังข๎าว
ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
ต าบลมีการไถกลบตอซังข๎าว 

๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑  ครั้ง ประชาชนในต าบลได๎รับ
การสํงเสริมให๎มีการไถ
กลบตอซังข๎าว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒ โครงการสํงเสริมกลุํมข๎าว
อินทรีย์ ม.๕ 

เพื่อสํงเสริมกลุํมข๎าวอินทรีย ์ หมูํที่ ๕ ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมกลุํมข๎าวอินทรีย ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ โครงการสํงเสริมจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์ ม.๗ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีการ
ท าปุ๋ยอินทรยี ์

หมูํที่ ๗ ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๗ ประชาชนมีปุ๋ยอินทรีย์ 
ไว๎ใช๎ในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๔ โครงการจัดท าก๏าซชีวภาพ   
จากมูลสัตว ์ม.๑๒ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีการ
ท าก๏าซชีวภาพจากมูลสัตว ์

หมูํที่ ๑๒ ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๑๒ ประชาชนมีก๏าซชวีภาพ
จากมูลสัตว ์ไว๎ใช๎ใน
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๕ โครงการจัดตั้งกลุํมจ าหนํายปุย๋
อินทรีย์ภายในหมูํบา๎น ม.๑๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมีกลุํม
จ าหนํายปุย๋อินทรียภ์ายใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ ๑๒ ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๑๒ ประชาชนมีกลุํม
จ าหนํายปุย๋อินทรีย์
ภายในหมูบํ๎าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ คําใช๎จํายการจัดท ารายงาน
กิจการเทศบาล 

เพื่อจัดท ารายงานกิจการ
เทศบาล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ได๎ประชาสัมพันธ์การ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ คําจ๎างเหมาบริการและ
ดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา
บริการและดูแลเวบ็ไซด์
ของเทศบาลต าบล           
โกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๙,๖๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙,๖๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙,๖๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙,๖๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙,๖๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เว็บไซด์ของเทศบาล
ได๎รับการปรับปรุง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ส านักงานให๎ดีขึ้น 

ทต.โกรกแกว๎ ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ทต.โกรกแกว๎ เทศบาลมีการ
ปรับปรุงส านักงานท า
ให๎งานดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔ โครงการซํอมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซมอาคารส านักงาน ส านักงานเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ส านักงานเทศบาล เทศบาลมีการ
ซํอมแซมส านักงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๕ โครงการจัดซ้ือถังออกซิเจน เพื่อใช๎ในในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน  ๒  ถัง ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๒  ถัง งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภยัมีถัง
ออกซิเจนใช๎ในการ
ชํวยเหลือผู๎ปวุย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการปรับปรุงห๎องประชุม
สภาเทศบาล 

เพื่อให๎ห๎องประชุมสภา
เทศบาลมีสัดสํวนในการจัดให๎
ทีมสภาเทศบาลเข๎ามานั่ง
ท างานอยาํงมีประสิทธิภาพ 

ห๎องประชุมสภา
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ห๎องประชุมสภาได๎รับ
การปรับปรุง 

ห๎องประชุมสภา
เทศบาลมีการจัดเป็น
สัดสํวน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๗ โครงการจัดซ้ือน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ส านักงานเทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของส านกังาน
เทศบาล 

จ านวน ๑๕ ถัง ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๕ ถัง ส านักงานเทศบาลมี
ความปลอดภยัมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการอบรมและศึกษา   
ดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎าง และพนักงานจา๎ง
เทศบาล 

เพื่ออบรมและศึกษา       
ดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎าง และพนักงานจา๎ง
เทศบาล 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๓๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  ครั้ง ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎าง และพนักงานจา๎ง
เทศบาลได๎รับความรู๎ 

ส านักปลัดเทศบาล 

๙ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่เกีย่วข๎อง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏบิัติ
ราชการและเสริมสร๎าง
ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

จ านวน ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี บุคลากรมีความรู๎เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่เกีย่วข๎องดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐ โครงการอบรมความรู๎
เกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ๎าหน๎าที ่

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎รับ
ทราบข๎อกฎหมายและโทษ
ตํางๆ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดมากขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

๑๑ โครงการเสริมสร๎างการ
ปูองกันและปราบปราม  
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรม
และวิธกีารท างานที่สจุริต
โปรํงใสของข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที ่

จ านวน ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่มี
พฤติกรรมและวธิีการท างาน         
ที่สุจริตโปรํงใส 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกํคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง 
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อผู๎ด ารงต าแหนํงทาง
การเมือง พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ๎างได๎มีการฝึกอบรมใน
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

ผู๎ด ารงต าแหนํงทาง
การเมือง พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ๎าง ของเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

ผู๎ด ารงต าแหนํง
ทางการเมือง 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา๎ง 
ของเทศบาลได๎รับ
การอบรม
จริยธรรม 

ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง     
มีพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ของเทศบาล มี
ความรู๎ความเข๎าในด๎าน
คุณธรรม จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

๑๓ โครงการสมุดความดี
พนักงานจ๎าง 
 

๑.เพื่อเป็นชํองทางใน
การส่ือสารระหวําง
หัวหน๎างาน 
ปลัดเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง 
๒.เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การติดตามงานที่
พนักงานจ๎างได๎ปฏิบัต ิ
๓.เพื่อเป็นการสร๎าง
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด๎านความ
รับผิดชอบ ซ่ือตรง 
ซ่ือสัตย์ สุจริตตํองานที่
ได๎รับมอบหมาย 

พนักงานจ๎างเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

- - - - - จ านวนพนกังาน
จ๎างได๎จัดท าสมุด
ความดีพนักงาน
จ๎างร๎อยละ ๑๐๐ 

พนักงานจ๎างเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว               มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ท างาน
ถูกต๎อง ครบถ๎วน                      
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการ
บริหารงาน            
ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 

๑.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชกิสภาทอ๎งถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม  
๒.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชกิสภาทอ๎งถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ มีความรู๎ความ
เข๎าใจและให๎ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption) 
๓.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชกิสภาทอ๎งถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ มีความรู๎ความ
เข๎าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการท างานและการด าเนินชีวิตได๎ 
๔.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชกิสภาทอ๎งถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ สามารถน าองค์
ความรู๎ตํางๆ ไปประยกุต์ใช๎ในการท างานให๎กับองค์กรได๎อยํางมีประสิทธภิาพ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า
และพนักงาน
จ๎างของเทศบาล
ต าบล            
โกรกแก๎ว 
 

- - - - - ผู๎บริหารท๎องถิ่น  
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล               
โกรกแก๎วมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล
ร๎อยละ ๑๐๐   

๑.ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  มีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องหลักธรรมาบาล
คุณธรรมและจริยธรรม  
๒.ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  มีความรู๎
ความเข๎าใจและให๎ความส าคัญกับ
การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti 
Corruption)  
๓.ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  มีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตได๎  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๑๓๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑.เพื่อปลูกจิตส านกึให๎พนักงานเจา๎หน๎าที่
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข๎าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน๎อม
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชวีิตสํวนตัวและในการ
ปฏิบัติราชการ  
๒.เพื่อให๎พนักงานเทศบาล ลกูจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ได๎รับการ
พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให๎มีจิตสาธารณะ   
เกิดความส านึกรวํมในการเสริมสร๎างสังคมแหํง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี สร๎างประโยชน์แกํครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร๎างจิตส านึกในการ
ท า ความด ี   รู๎จักการให๎ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รํวมกัน  
๓.เพื่อเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ในการเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล    
โกรกแก๎ว   

- - - - - พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล           
โกรกแก๎ว  
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน             
ร๎อยละ ๑๐๐ 

๑.พนักงานเทศบาล ลูกจา๎งประจ าและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎    มีคุณธรรม
จริยธรรม เข๎าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และน๎อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็น
แนวทางในการ  ด าเนินชีวิตและการปฏบิัติงาน  
๒.พนักงานเทศบาล ลูกจา๎งประจ าและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ ได๎รับการพัฒนา
จิตใจ พัฒนาตนให๎มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
รํวมในการสร๎างสังคมแหํงคุณธรรมและ
สมานฉันท์ สร๎างประโยชน์แกํครอบครัวและ
ประเทศชาติ รู๎จักการให๎และเสียสละเพือ่
ประโยชน์สํวนรวม  
๓.สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๓๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ มาตรการ 
“สํงเสริม
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
ประมวล
จริยธรรม
ของเทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว” 

๑.เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข๎าราชการที่สร๎างความโปรํงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
๒.เพื่อยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด๎านตํางๆ ของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
เพื่อให๎การด าเนินการเป็นไปตามหลักคณุธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล  
๓.เพื่อท าให๎เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ
เพิ่มความนําเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกํ
ผู๎รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู๎มีสํวน
ได๎เสีย  
๔.เพื่อให๎เกิดพันธะผกูพันระหวํางองค์กรและ
ข๎าราชการในทุกระดับ โดยให๎ฝุายบริหารใช๎
อ านาจในขอบเขตสร๎างระบบความรับผดิชอบ
ของข๎าราชการตํอตนเองตํอองค์กร ตํอ
ผู๎บังคับบัญชาตํอประชาชนและตํอสังคม
ตามล าดับ  
๕.เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ
และความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร๎างความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล     
โกรกแก๎ว 

- - - - - คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว
มีการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม    
ของเทศบาลต าบล       
โกรกแก๎ว                    
ร๎อยละ ๑๐๐ 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎วได๎ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ กิจกรรมให๎
ความรู๎เรื่อง 
ผลประโยชน์
ทับซ๎อนให๎กับ
พนักงาน
เทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า
และ                  
พนักงานจ๎าง
ของเทศบาล
ต าบล    
โกรกแก๎ว 

๑.เพื่อให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎างเกีย่วกบัการปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 
๒.เพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมและวิธกีารท างานที่
สุจริตโปรํงใสของข๎าราชการและเจา๎หนา๎ที่ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
๓.เพื่อเสริมสร๎างให๎ข๎าราชการและเจา๎หน๎าที่ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีจิตส านกึ คํานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุํงมั่นท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สํงผลให๎
หนํวยงาน ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุํงสูํการ
เป็นข๎าราชการทอ๎งถิ่นไทยใสสะอาด 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล         
โกรกแก๎ว 

- - - - - พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล          
โกรกแก๎วมีความเข๎าใจ
เร่ืองผลประโยชน์             
ทับซ๎อน 
ร๎อยละ ๑๐๐ 

พนักงานเทศบาล  ลกูจ๎างประจ าและ          
พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎           
มีความรู๎เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ๎อนและ            
มีความประพฤติปฏิบัติงานไมํยุํงเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘ มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู๎ให๎มีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of 
Interest” 
 

๑.เพื่อเสริมสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับ Conflict of 
Interest แกํบุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
๒.เพื่อสร๎างจิตส านึกและเสริมสร๎างจริยธรรมของ
บุคลากรในการท างานเพื่อสวํนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์สํวนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซ่ึงการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในองค์กร 

รายงานการประชุมหรือ
สัมมนาบุคลากรเพื่อ
ปลูกฝังองค์ความรู๎ให๎มี
ความเข๎าใจเกีย่วกบั 
Conflict of Interest 
 

- - - -  จ านวนครั้งที่มีการประชุมหรอื
สัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝัง
องค์ความรู๎ให๎มีความเข๎าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest 

บุคลากรของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วมีความเข๎าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

๑๙ มาตรการจัดท าคํูมือ
การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

๑.เพื่อผลิตคํูมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อนของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ให๎บุคลากรผู๎ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู๎ในการท างานให๎เป็นไปด๎วย
ความถูกต๎อง  
๒.เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจแกํบุคลากรให๎เกิดความตระหนกัถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น    

บุคลากรมีคํูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อนของ
เทศบาลต าบล         
โกรกแก๎ว   

- - - -  ความส าเร็จในการจัดท าคํูมือ
การปฏิบัติงานเพือ่ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

บุคลากรมีคํูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อนของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
ครบทุกคน 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร     
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๒๐ มาตรการ “เสริมสร๎าง

องค์ความรู๎ด๎านการ
ทุจริต” 
 

๑.เพื่อเสริมสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํอต๎านการ
ทุจริตแกํคณะผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
๒.เพื่อสร๎างจิตส านึกและความตระหนกัในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกํคณะผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎างของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว  

ข๎อมูล/องค์กรความรู๎ด๎านการ
ตํอต๎านการทุจริตที่น ามา
เผยแพรํมากกวาํ ๕ เร่ือง          
ขึ้นไป 

- - - - - จ านวนขอ๎มูล/องค์กรความรู๎
ด๎านการตํอต๎านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร ํ
 

ข๎อมูล/องค์กรความรู๎ด๎าน
การตํอต๎านการทุจริตที่น ามา
เผยแพรํ มีประสิทธิภาพและ
คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและพนกังาน
จ๎างของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎วน าไปปฏิบัต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงตํอต๎านการ
ทุจริตของผู๎บริหาร
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตํอต๎าน    
การทุจริตของผู๎บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว                 
ด๎วยการจัดท าแผนปอูงกันการทุจริตในองค์กร      
ที่บริหาร 
 

๑.ประกาศเจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร 
อยํางน๎อย ๑ ฉบับ  
๒.มีการประกาศเจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร
ตํอสาธารณะชน อยาํงน๎อย   
๑ ครั้ง 
๓.แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ๔ ป ี

- - - - - -มีประกาศเจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร 
อยํางน๎อย ๑ ฉบับ  
-มีการประกาศเจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร
ตํอสาธารณะชน                      
อยํางน๎อย ๑ ครั้ง 
-มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ๔ ป ีจ านวน ๑ ฉบับ 

-การบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎วมี
ความโปรํงใสสามารถ
ปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได ๎
-ลดข๎อร๎องเรียนการ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๑๔๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร   
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒ มาตรการการ
สร๎างความ
โปรํงใสในการ
บริหารงาน
บุคคล (ถือ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

๑.เพื่อก าหนดมาตรการด๎านความโปรํงใสในการบริหาร
บุคคลของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
๒.เพื่อให๎การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอ๎ง โปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ 
๓.เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์
จากการปฏบิัติงานด๎านบริหารงานบุคคล 
๔.เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด๎านบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพไดค๎นดี คนเกํงเข๎ามา
ท างาน 

จัดท ามาตรการด๎านการบริหารบุคคลของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  จ านวน ๑ 
มาตรการ 

- - - - - -มีมาตรการ
ด าเนินงานด๎าน
บริหารงานบุคคลของ
เทศบาล จ านวน ๑ 
มาตรการ 
-เจ๎าหน๎าที่งาน
บริหารงานบุคคล
สามารถปฏบิัติงาน
เป็นไปตามาตรฐาน
และหลักธรรมาภิบาล 
 

-ลดข๎อร๎องเรียนในการ
ด าเนินการด๎านบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ไมํ
น๎อยกวํา ๙๐ % 
-บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วมีความพึง
พอใจตํอระบบและ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมํต่ ากวําระดับ ๓ 
-การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  มีความโปรํงใส 
สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ๎าหน๎าที่ได ๎

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร   
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒๓ มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
และหัวหน๎าสํวน
ราชการ 
 

๑.เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให๎บริการประชาชนให๎
ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน 
๒.เพื่อให๎ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ
จากหนวํยงาน 
๓.เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติของผู๎บริหารทุกระดับ 
๔.เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน๎าที่ในการใช๎
ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแหํงการทจุริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหนํงหน๎าที่ราชการ 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน๎าสํวนราชการ 
จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบดว๎ย  
(๑) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให๎รอง
นายกเทศมนตรี   
(๒) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให๎ปลัดเทศบาล
และหัวหน๎าสํวนราชการ  
(๓) ปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให๎หัวหนา๎สํวนราชการ 

- - - - - มีค าสั่งมอบหมายงานให๎ผู๎ที่
เกี่ยวขอ๎งปฏิบัติราชการแทน 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ ๓ ฉบับ 

-ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได๎รับ
อยูํในระดับด ี
-ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและลดการ
ผูกขาดอ านาจหนา๎ที่อัน
เป็นชํองทางแหํงการ
ทุจริต 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒๔ กิจกรรม “สร๎าง
ความโปรํงใสในการ
พิจารณา         
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 

เพื่อให๎การบริหารงานบุคคลด๎านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปรํงใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได๎ 

พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎างประจ าของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

- - - - - จ านวน ๒ ครั้ง/ปี มีการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนที่โปรํงใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได๎ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕ มาตรการมอบอ านาจ   
ของนายกเทศมนตรี 

๑.เพื่อให๎การใช๎ดุลยพินจิตํางๆ ของฝุายบริหาร
เป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ด ี
๒.เพื่อให๎เป็นการปูองกันการทุจริตคอรร์ัปชั่นของ
เจ๎าหน๎าที ่

มีการมอบอ านาจอยาํงน๎อย      
จ านวน ๕ เร่ือง 

- - - - - ร๎อยละ ๘๐ ของเปูาหมาย
ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

การด าเนินงานตํางๆ   
ได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒๖ กิจกรรมยกยํอง         

เชิดชูเกียรติหนํวยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตน ให๎เป็นที่
ประจักษ ์
 

๑.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติแกํหนวํยงาน/
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
๒.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติแกํหนวํยงาน/
บุคคลที่ให๎ความชํวยเหลือกิจการ
สาธารณะของท๎องถิ่น  
๓.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติแกํหนวํยงาน/
บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๔.เพื่อสร๎างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลกุ
จิตส านึกและกระตุ๎นให๎ทุกภาคสํวนได๎มี
แบบอยาํงที่ดีอันเป็น กุศโลบายบายหนึง่
ในการปลูกจิตส านกึให๎สังคมตระหนักถงึ
คุณคําแหํงความดีมากยิ่งขึ้น  

มีการยกยํองเชิดชูเกียรติแกํ
หนํวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอยาํงที่ดีจ านวนไมํน๎อย
กวํา ๑๐ คน/ปี 

- - - - - จ านวนหนวํยงาน/บุคคลที่
ได๎รับการยกยอํงเชิดชูเกียรติ   
 

หนํวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอยาํงที่ดีแกํสังคม 
มากขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒๗ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู๎ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎ปฏบิัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให๎เป็นตวัอยาํง
และเป็นวิทยากรประจ า ศูนย์การเรียนรู๎
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
บ๎านนาตากลม ถาํยทอดใหแ๎กํเกษตรกร 

มีการยกยํองเชิดชูเกียรติแกํ
ประชาชนผู๎ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - - - - ๑.ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับ
ความส าเร็จของ
เกษตรกรสมัครใจเข๎า
รํวมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง                         
เพื่อสนองพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับ
ความส าเร็จกิจกรรม
ถํายทอดให๎ความรู๎ของ
ศูนย์การเรียนรู๎เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค๎าเกษตรบ๎านนา
ตากลม โดยวัดจาก
เปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอ
เข๎าศึกษาโครงการฯ                       
จ านวน ๕๐ คน  

๑.เกษตรกรที่ผํานการอบรม
สมัครใจเข๎ารวํมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชด าริตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน า
กลับไปด าเนินการอยํางเป็น
รูปธรรม  
๒.ศูนย์การเรียนรู๎เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎า
เกษตรบ๎านนาตากลม
ด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
และเป็นศูนย์เรียนรู๎มีชีวิตของ
ต าบลโกรกแก๎วได ๎ 
๓.ศูนย์การเรียนรู๎เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎า
เกษตรบ๎านนาตากลมมี
เกษตรกร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

๑๔๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒๘. มาตรการแตํงตั้ง

ผู๎รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร๎องเรียน 

๑.เพื่อจัดให๎มีเจ๎าหนา๎ที่ผู๎รับผิดชอบ
ด าเนินการรับแจ๎งเรื่องร๎องเรียนตํางๆ  
๒.เพื่อจัดให๎มีมาตรการจัดการในกรณีได๎
รับทราบหรือรับแจ๎งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลกัเกณฑ์เกี่ยวข๎องอยาํง
ถูกต๎อง 

มีการมอบหมายแตํงต้ังเจ๎าหน๎าที่
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง
ร๎องเรียน 

- - - - - ความมีประสิทธภิาพ
ของเจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบเร่ือง
ร๎องเรียนร๎อยละ ๑๐๐ 

เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร๎องเรียน
ด าเนินการจัดการเรื่องร๎องเรียน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
โดยปฏบิัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับ
กฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข๎องอยาํง
ถูกต๎อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒๙ มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร๎องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาํวหา
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ววําทจุริต
และปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ 

๑.เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎แกํพนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนกังานจ๎าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึง
ความส าคัญของภยัของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๒.เพื่อให๎การตรวจสอบเร่ืองร๎องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปอยํางรวดเร็ว โปรํงใส เป็นธรรม 

พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบล   
โกรกแก๎ว 

- - - - - ร๎อยละของเรื่อง
ร๎องเรียนของเจ๎าหน๎าที่
ที่มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการ
เฝูาระวังและติดตาม ตรวจสอบ
การท างานของเจ๎าหน๎าที ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓๐ มาตรการ “ปรับปรุง

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว” 

๑.เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขาํวสารอันเป็นประโยชน์แกํ
ประชาชนอยาํงครบถ๎วน ถกูต๎องและไมบํิดเบือน
ข๎อเท็จจริง  
๒.เพื่อเพิ่มชํองทางให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสารเทศบาลต าบล  
โกรกแก๎ว  จ านวน ๑ แหํง 

- - - - - จ านวนศูนยข์๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว   

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓๑ กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลต าบล   
โกรกแก๎ว 

๑.เพื่อให๎เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว วําด๎วยข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว เร่ือง คําธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข๎อมูลขําวสารของศูนย์ขอ๎มูลขําวสารเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วขึ้น 
๒.เพื่อให๎บริการข๎อมูลขาํวสารของราชการไว๎ให๎
ประชาชนเข๎าตรวจด ูศึกษา ค๎นคว๎า ตลอดจนเผยแพรํ 
จ าหนําย จํายแจก รวมทั้งปฏบิัติหน๎าที่ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบนี ้
๓.เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนในการ
จัดระบบข๎อมูลขาํวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑ ขอ๎มูลขําวสารที่ลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา 
  ๓.๒ ขอ๎มูลขําวสารที่ต๎องจัดไว๎ให๎ประชาชนตรวจดูได๎ 
  ๓.๓ ขอ๎มูลขําวสารอื่น 
  ๓.๔ ขอ๎มูลขําวสารสํวนบุคคล 

๑.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารของราชการ จ านวน ๑ แหํง 
๒.ระเบียบเทศบาลต าบลโกรกแกว๎   
วําด๎วยข๎อมูลขาํวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ ชุด 
๓.ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
เร่ือง คําธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข๎อมูลขาํวสารของ
ศูนย์ข๎อมูลขําวสารเทศบาลต าบล 
โกรกแก๎ว จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.แบบค าร๎องขอตรวจดูขอ๎มูลขําวสาร 
จ านวน ๑  ฉบับ 

- - - - - ๑.มีการจัดตั้งศูนย์
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 
๒.มีการจัดระบบขอ๎มูล
ขําวสารที่ครบถว๎น       
ไว๎ส าหรับอ านวยความ
สะดวกให๎กบัประชาชน 
๓.มีประชาชนขอตรวจดู
ข๎อมูลขําวสารทาง
ราชการ 
 

มีศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
และมีระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
พร๎อมทั้งมีเอกสาร
ตํางๆ ครบถ๎วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๔๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓๒ มาตรการ “เผยแพรํ

ข๎อมูลขําวสารที่
ส าคัญและ
หลากหลาย” 
 

๑.เพื่อให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทีส่ าคัญและ
เข๎าถึงงําย  
๒.เพื่อให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทีห่ลากหลาย  
๓.เพื่อให๎ประชาชนหรือผู๎รับบรกิารสามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น  

มีข๎อมูลประเภทตํางๆ เผยแพรํตํอ
ประชาชนในพื้นที่และเขา๎ถึงได๎
โดยสะดวกมากกวาํ ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

- - - - - จ านวนขอ๎มูล
ขําวสารที่
ได๎รับการ
เผยแพรํ    
 
 

ประชาชนหรือผู๎รับบริการ
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยาํง
ครบถ๎วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓๓. กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร๎องทุกข์    
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

๑.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนใน
พื้นที่และจะได๎แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกตอ๎งหรือน ามา
เป็นข๎อมูลในการท าแผนงานโครงการแก๎ไขปัญหาตํอไป 
๒.เพื่ออ านวยความสะดวกแกํประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการ ณ เทศบาลต าบลโกรกแกว๎   
๓.เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุลากรของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎วกับประชาชนในพื้นที่ 

ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ 
จากประชาชนในพื้นที่ที่ได๎รับความ
เดือดร๎อนร าคาญหรือผู๎มีสํวนได๎เสียที่
เกี่ยวขอ๎ง โดยการปฏิบัติราชการต๎อง
สามารถให๎บริการได๎อยํางมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด สร๎างความเชื่อมั่น
ไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต๎องการของประชาชน
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกตาํง
กันได๎อยํางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก๎ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได๎ 

- - - - - จ านวนร๎อยละ
ของเร่ืองที่
ร๎องเรียนและ
ที่ได๎รับการ
แก๎ไข 

๑.มีสถิติจ านวนเร่ืองร๎องทุกข์/
ร๎องเรียน ประจ าสัปดาห์/
ประจ าเดือน ท าให๎เห็นวาํ
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการ
สอดสํองดูแลสังคมและการอยูํ
รํวมกันแสดงให๎เห็นถึงการเปิด
โอกาสใหป๎ระชาชนมีสํวนรวํม
ในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
๒.สามารถด าเนินการแก๎ไข
ปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชน
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ 
๓.แจ๎งผลการด าเนินการให๎ผู๎
ร๎องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๓๔ กิจกรรมรายงานผล

การตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงให๎ผู๎
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
รับทราบ 

๑.เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ กฎหมายที่เกีย่วข๎องอยําง
เครํงครัดลดปัญหาทุจริต 
๒.เพื่อให๎เกิดการปฏิบัติหน๎าที่ราชการอยํางถูกต๎อง  
โดยการน าข๎อเสนอแนะจากหนวํยตรวจสอบมาปฏบิัติ 
๓.เพื่อให๎ผู๎ร๎องได๎รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการ
เร่ืองร๎องเรียนร๎องทุกข์และสํงเสริมภาคประชาชนรํวม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

ผู๎ร๎องเรียนร๎องทุกข์ทุกราย - - - - - จ านวนเร่ืองที่รายงาน ๑.การปฏิบัตหิน๎าที่
ราชการถูกตอ๎งตาม
ระเบียบ กฎหมาย   
เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
๒.ใช๎เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานด๎านการ
ร๎องเรียนร๎องทุกข์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓๕ มาตรการแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
 

เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว
และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าราํงแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี ให๎สอดคล๎องกับประเด็นหลกัการพัฒนา   
ที่ประชาคมเทศบาลต าบลโกรกแกว๎และคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่นก าหนดด๎วยความถกูต๎องโปรํงใสและ
สุจริต 

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
๒.คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
๓.คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

- - - - - คณะกรรมการมีสํวน
รํวมในการจัดท าแผน       
ร๎อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๓๖ กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 

๑.เพื่อติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการได๎อยําง
ถูกต๎องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๒.เพื่อให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรวํมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว และเป็นการเฝูาระวังการทจุริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
๓.เพื่อด าเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบายของผู๎บริหาร
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

คณะท างานและเจ๎าหนา๎ที่ผู๎รับผิดชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ท๎องถิ่น 

- - - - - จ านวนกิจกรรมใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 

ผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว   
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผํานมา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓๗ โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี

๑.เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 
สตง.วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน     
พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒.เพื่อพิสูจน์ความถกูต๎องและเช่ือถอืได๎ของข๎อมูลและ
ตัวเลขตํางๆ ทางด๎านการบัญชี และด๎านอื่นๆ            
ที่เกี่ยวขอ๎ง 
๓.เพื่อตรวจสอบการปฏบิัติงานของหนํวยรับตรวจวาํ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
๔.เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวํย
รับตรวจวําเพยีงพอ และเหมาะสม 
๕.เพื่อเป็นหลักประกันการใช๎และระวังทรัพย์สินตํางๆ 
ของสํวนราชการเป็นไปอยํางเหมาะสม 

พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนกังาน
จ๎างของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
 

- - - - - ร๎อยละของการ
จัดท าระบบควบคุม
ภายใน     มี
ความถูกต๎อง 
 

๑.บุคลากรมีความเข๎าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ๎บังคับ โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
๒.ความเส่ียงในการเบิก
จํายเงินลดน๎อยลง 
๓.การใช๎ทรัพยากรของ
ส านัก/กอง/หนวํยงานที่มี
อยูํอยํางค๎ุมคํา ประหยัด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๓๘ โครงการจัดท า

รายงานการควบคุม
ภายใน 
 

๑.เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
๒.เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุม
ภายในให๎นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
๓.เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในตํอผูก๎ ากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินตามก าหนด 

สํวนราชการทกุหนํวยงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

- - - - - การใช๎ทรัพยากร
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประหยัด และค๎ุมคํา 

๑.บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๒.ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปูองกันและ
ลดความเส่ียงตํอการ
ปฏิบัติงาน 
๓.เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอองค์กรและ
ประชาชนโดยรวม 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓๙ กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน 

๑.เพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหก๎ารใช๎ทรัพยากรเป็นไปอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้ าซ๎อนหรือไมํจ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด๎านการเงินหรือด๎านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
๒.เพื่อให๎มีข๎อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและเช่ือถือได๎ สร๎างความมั่นใจแกํผู๎บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
และบุคคลภายนอกที่เกีย่วขอ๎ง 
๓.เพื่อให๎บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย 
เง่ือนไขสัญญา ข๎อตกลง ระเบียบข๎อบังคับตํางๆ     
ของหนํวยงานอยาํงถูกต๎องและครบถ๎วน 

เพื่อให๎การควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว เป็นไปอยาํงมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงานในหนํวยงาน อีกทั้งยังเป็น
การควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หนํวยงานใหอ๎ยูํในระดับทีย่อมรับได๎ 
ซ่ึงจะท าให๎การปฏิบัติงานและการจัด
งานของหนํวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- - - - - การใช๎ทรัพยากร
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประหยัดและ
ค๎ุมคํา 

๑.มีรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐาน ข๎อ ๖ ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
๒.กิจกรรมการควบคุมภายใน 
ร๎อยละ ๘๐ ได๎ด าเนินการแก๎ไข 
๓.ร๎อยละของหนวํยงาน
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔.มีการจัดการความรู๎ที่
เกี่ยวขอ๎งกับการควบคุมภายใน 
๕.ระดับความพึงพอใจของผู๎ที่
เกี่ยวขอ๎งในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
(ร๎อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔๐ มาตรการสํงเสริมให๎

ประชาชนมีสํวนรํวม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล       
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจุ
แตํงต้ัง การโอน ย๎าย 

๑.เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรวํม การตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให๎เป็นไป
ด๎วยความโปรํงใสและเป็นธรรม 
๒.เพื่อให๎เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแตํงตั้งการโอน ย๎าย 

พนักงานเทศบาล  ลกูจ๎างประจ า   
ที่มีการด าเนินการด๎านการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - - ก าหนดเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ แบํงเกณฑ์การให๎
คะแนนเป็น ๕ ระดับ   โดย
พิจารณาจากความก๎าวหนา๎
ของขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามเปูาหมายของแตํละระดับ 

ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย๎าย ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว
และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอยํางชัดเจน 
พร๎อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธบิายผลที่
เกิดขึ้นดังกลําวได๎ 

ส านักปลัดเทศบาล 

๔๑ กิจกรรมการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
 

๑.เพื่อสร๎างการเรียนรู๎และประสบการณ์การ
ท างานให๎กับสมาชกิสภาท๎องถิ่นให๎มีความ
เข๎าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจ
หน๎าที ่
๒.เพื่อให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎มีความรูค๎วาม
เข๎าใจในการปฏบิัติงานที่ถูกต๎อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
๓.เพื่อสํงเสริมให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยําง
ถูกต๎อง 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
โกรกแก๎ว จ านวน ๑๒ คน 

- - - - - - สมาชิกสภาทอ๎งถิ่นมีความรู๎
ความเข๎าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน๎าที ่
- สมาชิกสภาทอ๎งถิ่นได๎รับการ
เรียนรู๎และประสบการณ์การ
ท างานใหมํๆ 
- การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท๎องถิ่นเป็นไปอยาํง
ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย 

-จ านวนสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว         
จ านวน ๑๒ ราย    
ได๎รับการฝึกอบรม 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๔๒ กิจกรรมสํงเสริม

สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น  
ให๎มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

๑.เพื่อเป็นกลไกส าหรับการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
๒.เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสและลดการทุจริต 
๓.สมาชิกสภาทอ๎งถิ่นเข๎าใจบทบาท หนา๎ที่
ของตนเองมากขึ้น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
จ านวน ๑๒ คน 

- - - - - จ านวนสมาชกิสภาท๎องถิ่น
ของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎วจ านวน ๑๒ รายมี
บทบาท ในการปฏิบัติงาน
ร๎อยละ ๑๐๐ 

๑.สมาชิกสภาทอ๎งถิ่นเข๎าใจ
บทบาทหน๎าที ่และรวํม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
๒.การปฏิบัติงานตาํงๆ มีความ
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔๓ กิจกรรมการมีสํวนรํวม  
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

๑.เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว มีบทบาทในการปฏิบัติงานและ
การมีสวํนรํวมในการท างาน 
๒.เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
๓.เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 
จ านวน ๑๒ คน 

- - - - - จ านวนสมาชกิสภาท๎องถิ่น
ของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎วจ านวน ๑๒ ราย มี
สํวนรํวมในการปฏิบัติงาน
ร๎อยละ ๑๐๐ 

การพัฒนาเทศบาลต าบล  
โกรกแก๎วเป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔๔ มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

สนับสนุนให๎ภาคประชาชนรวํมกันเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแก๎ว 

- - - - - ร๎อยละของประชาชนเกิด
ความตระหนักในการ
ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น
เพิ่มขึ้น 

๑.คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู๎ ความเขา๎ใจเร่ืองการ
คอร์รัปชั่นและสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได๎ 
๒.มีการมอบหมายให๎
คณะกรรมการชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนเป็นหนํวยเฝูา
ระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๕๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔๕ มาตรการการสํงเสริม

และพัฒนาเครือขําย
ด๎านการปูองกันการ
ทุจริต 
 

๑.เพื่อสร๎างแกนน า แนวรํวมและเครือขาํยใน
การรักษาผลประโยชน์ของท๎องถิ่น 
๒.เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ให๎กับทกุภาคสํวนให๎
เกิดจิตส านึกและตระหนักเกีย่วกับปัญหา
การทุจริต 
๓.เพื่อให๎เกิดความรํวมมือรวํมใจในการ
ปูองกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลโกรกแกว๎ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกจิ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโกรกแกว๎เข๎ามามีสวํน
รํวมในการเป็นเครือขํายด๎านการ
ปูองกันการทุจริตรํวมกับเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว   

- - - - - ร๎อยละของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนเกิด
ความตระหนักในการ
ตํอต๎านการทุจริต
คอรัปชั่นเพิ่มขึ้น   

๑.ท าให๎เกิดแกนน าแนวรวํม
และเครือขํายในการรักษา
ผลประโยชน์ของท๎องถิ่น 
๒.ท าให๎ทุกภาคสํวนมีความรู ๎
กํอให๎เกิดจิตส านกึและ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 
๓.ท าให๎เกิดความรํวมมอืรํวม
ใจในการปูองกันการทุจริต
ในพื้นที่ต าบลโกรกแกว๎   

ส านักปลัดเทศบาล 

๔๖ กิจกรรมการติดปาูย
ประชาสัมพันธก์รณี
พบเห็นการทุจริต 
 

๑.เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรวํมในการปอูงกัน
การทุจริต 
๒.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก๎ไขปัญหา
การทุจริต 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแก๎ว - - - - - ระดับความส าเร็จใน
การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์เกิดขึ้น
ในพื้นที่  

๑.จ านวนเร่ืองร๎องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริต 
๒.น าเร่ืองที่ได๎รับการ
ร๎องเรียนไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๕๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร       
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๔๗ กิจกรรม “ควบคุม

การเบิกจาํยเงินตาม
ข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจาํย
ประจ าปี” 

๑.เพื่อให๎บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข๎อง 
๒.เพื่อลดข๎อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะ
ท าให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ 

บุคลากรฝุายบัญช ี
กองคลัง เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

- - - - - จ านวนบุคลากร ฝุายบัญชี 
กองคลัง มีความเข๎าใจและ
ปฏิบัติตามระเบยีบร๎อยละ 
๑๐๐ 

๑.บุคลากรฝุายบัญช ีกองคลัง มี
ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏบิัติตาม
ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ๎ง 
๒.ลดข๎อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่
อาจจะท าให๎เกิดความเสียหายแกํทาง
ราชการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓.เกิดความค๎ุมคําและมีประสิทธภิาพ
ในการบริหารงบงบประมาณ 

กองคลัง 

๔๘ กิจกรรม          
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 

๑.เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด๎านจัดซ้ือจัดจ๎าง 
๒. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการรายงานผู๎บรหิาร 
๓.เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ๎าง
ของหนํวยงาน 
๔.เพื่อให๎ทราบปัญหาและอปุสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
๕.เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ
๖.เพื่อเป็นข๎อมูลให๎กับประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได๎ 

๑.ผ๎ูอ านวยการกอง
คลัง 
๒.เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน    
ด๎านพัสดุ 
 

- - - - - ๑.ผ๎ูอ านวยการกองคลัง 
๒.เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน    
ด๎านพัสดุ 
มีการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดซ้ือจัด
จ๎างร๎อยละ ๑๐๐  

๑.ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลในการ
บริหารงานของหนํวยงานด๎วยความ
โปรํงใสมีประสิทธิภาพ 
๒.ผ๎ูบริหารมีข๎อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานให๎มีประสิทธภิาพ 
๓.ผ๎ูปฏิบัติงานมีข๎อมูลในการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ๎างให๎
มีประสิทธิภาพและเกิดความค๎ุมคํา
เป็นประโยชน์กบัประชาชน 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร       
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๔๙ กิจกรรม “สร๎างความ

โปรํงใสในการใช๎
จํายเงินงบประมาณ” 
 

๑.เพื่อเป็นการปฏบิัติงานให๎โปรํงใส 
สามารถตรวจสอบได๎ 
๒.เพื่อให๎หนํวยงานมีระบบปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
๓.เพื่อเป็นการปูองกันการใช๎จํายเงิน   
เพื่อสํงเสริมธุรกิจของตนและพวกพ๎อง 

เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน       
ด๎านพัสดุ 

- - - - - จ านวนเจา๎หน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน                   
ด๎านพัสดุปฏิบัติงานดว๎ยความโปรํงใส
ร๎อยละ ๑๐๐ 

๑. มีระบบปูองกันผลประโยชน์
ทับซ๎อน 
๒.มีการปูองกันการใช๎จํายเงิน 
เพื่อสํงเสริมธุรกิจของตนและ
พวกพอ๎ง 
๓.มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส
ตรวจสอบได๎ 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๕๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๕๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุดหนนุองคก์ารบริหาร
สํวนต าบลทุงํจังหัน 
ตามโครงการศนูย์
ปฏิบัติการรวํมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่อ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบรุีรมัย์ 

๑.เพื่อให๎เป็นศนูย์กลางขององค์กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่ในเขตอ าเภอโนนสุวรรณในการ
รวบรวมปัญหาความต๎องการของประชาชน 
การประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆ ในการให๎
ความชํวยเหลอืประชาชน 
๒.เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ           
หนังสือสั่งการและขอ๎มูลอื่นที่เกี่ยวขอ๎งกับการ
ชํวยเหลอืประชาชน ทั้งในด๎านสาธารณภัย 
การสํงเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตโรคติดตํอ
หรือโรคระบาดในทอ๎งถิน่ 
๓.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของ
องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ทีจ่ะแก๎ไขปัญหา 
อุปสรรค ในขณะทีเ่กิดภัยตํางๆ ได๎ทนัทวํงที 
๔.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการขับเคลือ่น  
 ให๎องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรฐับาล ราชการสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาค พรอ๎มทั้งเสนอ แนะน า กลั่นกรอง
ให๎องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสอืสั่งการที่
เกี่ยวขอ๎ง 

สถานที่กลาง ศนูย์ฯ 
จ านวน  ๑ แหํง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่กลาง ศนูย์ฯ                  
จ านวน  ๑ แหํง 
 

ประชาชนไดร๎ับการบริการ
ชํวยเหลือและมีคุณภาพชวีิต            
ที่ดีขึน้ 

กองคลัง 

แบบ  ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๕๑ โครงการเผยแพรํ

ข๎อมูลขําวสารด๎าน
การจัดซ้ือ–จัดจ๎าง 

๑.เพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขาํวสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อ – จัดจ๎างตามโครงการ
และกิจกรรมตํางๆ ของเทศบาลต าบล    
โกรกแก๎ว 
๒.เพื่อเสริมสร๎างความโปรํงใสในการปฏบิัติ
ราชการ สามารถตรวจสอบได๎ตาม                      
หลักธรรมาภิบาล 
๓.เพื่อปูองกันการทจุริตในหนํวยงาน 

เผยแพรํข๎อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ๎าง    
ตามแผนงาน/โครงการตํางๆ ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การพัสดุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
พ.ศ.๒๕๓๕ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๔ ชอํงทาง ได๎แกํ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
หนังสือ หอกระจํายขําวประจ าหมูํบา๎น
และทางอื่นๆ 

- - - - - รับความส าเร็จในการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ๎าง
ไมํน๎อยกวาํ ๓ ชํองทาง 

-ประชาชนได๎เข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารเกีย่วกับการจัดซ้ือ
จัดจ๎างไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๗๐ ของโครงการที่จัดซ้ือจัด
จ๎างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ทุก
ขั้นตอน 
-สามารถลดปัญหาการ
ร๎องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ๎างได๎ 

กองคลัง 

๕๒ กิจกรรม “การ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารด๎าน
การเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน
ของเทศบาลและ
การรับเรื่อง
ร๎องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขาํวสารในการปฏบิัตงิาน
ให๎ประชาชนได๎รับรู๎ เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสํงเสริมบทบาท
การมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายใน
การติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให๎มีความเข๎มแข็ง
เพื่อให๎มีระบบ และกลไกในการปูองกันและ
ตรวจสอบมิให๎เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน๎าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

ประชาชนภายในต าบลโกรกแก๎ว - - - - - รับความส าเร็จในการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกบัการด๎านการเงิน 
การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารที่ส าคัญของทาง
ราชการ ประชาชนมีโอกาส
ได๎ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
ท าให๎ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมีความ
โปรํงใสในการปฏิบัติงาน 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
-๑๖๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๕๓ มาตรการแตํงตั้ง

ตัวแทนประชาคม
เข๎ารํวมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ๎าง 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิีผํานการ
ประชาคม) ในการมีสํวนรํวมกับเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว อยํางแข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ได๎มี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ก าหนดใหภ๎าค
ประชาชนและสํงเสริมกลไกภาคประชาชน 
(โดยวธิีผํานการประชาคม) ให๎มีสวํนรํวม
อยํางแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการ
ทุจริตในเทศบาลต าบลโกรกแก๎วนั่นคือได๎ท า
หน๎าที่อยาํงถูกต๎อง 

ตัวแทนประชาคมหมูบํ๎านทั้ง ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

- - - - - ร๎อยละของการมีสํวน
รํวมของตัวแทนชุมชน
ในเขตพื้นที่ของ 
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

๑.ภาคประชาชนมีสวํน
รํวมในการด าเนินงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล      
โกรกแก๎ว  
๒.ภาคประชาชนทราบ
และตระหนักถึงสิทธ ิ
หน๎าที่และบทบาทในการ
มีสํวนรํวมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของ
หนํวยงานทอ๎งถิ่นของ
ตนเอง 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๔ กิจกรรมการมีสํวน
รํวมของประชาชน
ในการตรวจสอบ  
การรับ การจําย 
และการใช๎
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎การรับ จํายเงินของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว เกิดความโปรํงใสตรวจสอบได๎ 

ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว - - - - - ร๎อยละของการ
ด าเนินงานตาม
วิธีการ
ด าเนินงานครบ
ทุกขั้นตอน 

ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบและ
ได๎รับทราบข๎อมูลการรับ จํายเงินของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
ท าให๎เกิดความโปรํงใสในการรับ
จํายเงินของเทศบาลต าบลโกรกแกว๎ 

กองคลัง 

๕๕ กิจกรรมการ
รายงานผลการ   
ใช๎จํายเงินให๎
ประชาชนทราบ 

๑.เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสสามารถ    
ตรวจสอบได๎ 
๒.การใช๎งบประมาณอยาํงค๎ุมคําและเปิด
โอกาสใหป๎ระชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได๎ซักถาม 
๓.ปฏิบัติงานถูกต๎องตามระเบยีบที่เกีย่วข๎อง 
๔.ในการบริหารจัดการต๎องท าอยํางเปิดเผย
สามารถตรวจสอบได๎ จึงต๎องมีการปรับปรุง
แก๎ไขการท างานขององค์กรให๎มีความโปรํงใส 
สามารถเปิดเผยข๎อมูลขาํวสาร เปิดโอกาสให๎
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ๎งได๎ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 
 

- - - - - ร๎อยละของ
กิจกรรมการ
รายงานผลการ
ใช๎จํายเงินให๎
ประชาชนทราบ 

๑.มีการพัฒนาการบริหารด๎านการเงิน
การคลังและงบประมาณอยาํงมี
ประสิทธิภาพ 
๒.มีการเบิกจํายถกูต๎อง รวดเร็ว    
เกิดความประหยัด 
๓.มีการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในพื้นที่หรือผู๎รับบริการ 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕๖ กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

๑.เพื่อสนับสนุนให๎ตัวแทนภาคประชาชนมี
สํวนรํวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจา๎ง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
๒.เพื่อปูองกันการทจุริตในด๎านที่เกี่ยวขอ๎ง
กับงบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว
ให๎เกิดการพัฒนาได๎อยาํงค๎ุมคํา 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

- - - - - จ านวนคณะกรรมการ
ได๎มีการตรวจรับงาน 

การจัดซ้ือจัดจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎วมี
ความโปรํงใส โดยมีตวัแทน
ประชาชนรํวมตรวจสอบ
และไมํเกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

กองคลัง 

๕๗ โครงการอบรม
กรรมการตรวจ
งานจ๎าง 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
เป็นกรรมการตรวจการจ๎าง ท าหน๎าที่ตรวจ
การจ๎างอยํางถูกต๎อง สอดคล๎องกับข๎อบงัคับ
หรือระเบียบที่เกีย่วขอ๎ง 

คณะกรรมการตรวจการจ๎าง 
 

- - - - - จ านวน ๑ ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจการจ๎าง
ท าหน๎าที่ตรวจงานจ๎างอยําง
ถูกต๎องสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ๎ง 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการสร๎างความ  
ค๎ุมกันทางสังคมให๎เด็ก 
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
(กิจกรรม “                     
โตไปไมํโกง”) 
 

๑.เพื่อสํงเสริมและปลูกฝัง
ให๎เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม           
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
๒.เพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน    
ไมํยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง     
ทุกรูปแบบ  
๓.เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ
และพร๎อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์สํวนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์สํวนรวม  

เชิงปรมิาณ  
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว                 
จ านวน ๑๑๐ คน  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนักรู๎ 
สามารถแยกแยะถกู ผิด 
ชั่ว ดี สามารถน าความรู๎
ประสบการณ์ที่ได๎รับมา
ปรับใช๎กับตนเองและ
สังคมสํวนรวมได๎อยํางมี
ความสุข  
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ๑.เด็กและเยาวชน
ได๎รับการปลูกฝังให๎
เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต  
๒.เด็กและเยาวชน
มีภูมิค๎ุมกันทาง
สังคม ไมํยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและ 
การโกงทุกรูปแบบ  
๓.เด็กและเยาวชน
มีจิตสาธารณะและ
พร๎อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์สํวนตน 
เพื่อรักษา
ประโยชน์สํวนรวม 

ส านักปลัดเทศบาล 

๕๙* โครงการเตรียมเลือกตั้ง เพื่อเป็นคําใช๎ในการ
เตรียมการเลือกตั้ง 

จ านวน ๑๐ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑๐ ครั้ง งานเลือกตั้งของ 
เทศบาล มีการ
วางแผนไว๎ชัดเจน 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๐ โครงการปรับปรุง
แผนที่แมํบทและ
ส ารวจข๎อมูล
ภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑.เพื่อส ารวจขอ๎มูล
เกี่ยวกบัรายละเอียดของ
โรงเรือนที่ดิน และสิ่งปลูก
สร๎างบนแปลงที่ดินนั้นๆ  
ที่คัดลอกมาจากสาระบบ
ที่ดิน 
๒.เพื่อส ารวจขอ๎มูลการใช๎
ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
ได๎แกํ ที่ดิน โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร๎าง 
๓.เพื่อส ารวจขอ๎มูล
เกี่ยวกบัรายละเอียดปาูย 
และการประกอบกิจการที่
ต๎องการที่จะขออนุญาต
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

จ านวน   ๑  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน        
๑  โครงการ 

เทศบาลมีระบบฐานข๎อมูล
ภาษีที่มีความถูกต๎อง
ครบถ๎วนเพื่อไปสูํการ
ให๎บริการที่เป็นเลิศ และ
เป็นธรรมตํอประชาชน
และมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๖๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการศึกษาดูงาน
ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ภายใน
ต าบล 

เพื่อสร๎างขวัญ 
ก าลังใจแกํ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข พัฒนา
ศักยภาพให๎มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อสม.ภายในต าบล ๙๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๙๙,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน อสม.ภายในต าบล
ได๎รับการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ๎

ความส าเร็จของ อสม.          
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข       
(วัน อสม. แหํงชาติ) 

เพื่อให๎อาสาสมัคร
สาธารณสุขตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ในการมีสํวนรํวม 

อสม.ภายในต าบล ๑๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน อสม.ภายในต าบล
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 

อสม.มีสํวนรํวมในการ
รณรงค์ วัน อสม.แหํงชาติ 

กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อให๎อาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู๎
พื้นฐานในการบริการ
ประชาชน 

อสม.ภายในต าบล ๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

อสม.ภายในต าบลได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

อสม.รายเกํามีความรู๎
พื้นฐานในการบริการ
ประชาชน 

กองสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงานกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
ติดตํองาน จัดเก็บยา
ให๎เรียบร๎อย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมต าบล  
โกรกแก๎ว 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

กองสาธารณสุขฯ มี
สถานที่ท างานเป็น
ระเบียบ และเป็นสัดสํวน
ที่เหมาะสม 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๕ มาตรการแก๎ไขเหตุ

เดือดร๎อนร าคาญ    
ด๎านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

๑. เพื่อรับแจ๎งปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร๎อน
ร าคาญตามพระราชบญัญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได๎แก๎ไข
ปัญหาได๎อยาํงถูกต๎องรวดเร็ว  
๒. เพื่อเป็นการบริการประชาชนใหอ๎ยูํใน
สภาพแวดล๎อมที่ดีเสมอ  
 ๓. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของเจ๎าหน๎าที ่ 

รับแจ๎งเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
เกี่ยวกบัเหตุเดือดร๎อนร าคาญจาก
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบล      
โกรกแก๎ว 
 

- - - - - จ านวนร๎อยละของ
เร่ืองร๎องเรียนและ
ได๎รับการแก๎ไข 

๑.มีสถิติจ านวนเร่ืองร๎องทุกข์/
ร๎องเรียนเหตุเดือดร๎อนร าคาญ
เป็นประจ าทุกเดือน ท าให๎เห็น
วําประชาชนได๎มีสํวนรํวมใน
การสอดสํองดูแลสังคมและ
การอยูํรวํมกันแสดงให๎เห็นถึง
การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการสอดสํองดูแล
การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
 ๒.สามารถด าเนินการแก๎ไข
ปรับปรุงเหตุเดือดร๎อนร าคาญ
ตามเร่ืองที่ประชาชนแจ๎งเหตุ
หรือร๎องเรียน/ร๎องทุกข์  
๓.ออกตรวจพื้นที่และแจ๎งผล
การด าเนินการให๎ผู๎ร๎องเรียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๖๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
อาคารศูนย์ฯให๎ได๎
มาตรฐานและปลอดภยั 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารและรอบๆอาคาร
ได๎มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

๒ โครงการกํอสร๎างฉากผนัง
กั้นห๎องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กฯ 

เพื่อกํอสร๎างฉากผนังกัน
ห๎องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

จ านวน ๑ แหํง ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห๎องเรียนแยกเป็นห๎อง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๖๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคารเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

-เพื่อให๎มีบรรยากาศในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว๎  
รํมร่ืน นําอยู ํ
-เพื่อใช๎เป็นห๎องเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนและท า
กิจกรรมตํางๆของครูและ
นักเรียน 

-จัดห๎องเรียนให๎มีสภาพนํา
อยูํ นาํเรียน 
-ปรับปรุงตกแตํงสภาพ
ภายในหอ๎งเรียนให๎อยูํใน
เกณฑ์ท่ีพึงพอใจและพัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑/ครั้ง/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎มร
บรรยากาศที่ดีตํอการเรียนรู ๎

กองการศึกษา 

๔ โครงการกํอสร๎างปูาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อกํอสร๎างปูายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ แหํง ๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ แหํง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีปูาย
ศูนย์ที่สวยงามและเป็น
เอกลักษณ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการอบรม
เยาวชนหาํงไกลยา
เสพติด 

เพื่ออบรมเยาวชนให๎
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญหํางไกล        
ยาเสพติด 

จ านวน   
๑๑ หมูํบ๎าน 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ ครั้ง/ปี 

เยาวชนได๎รับการ
อบรม ตระหนัก ถึง
ความส าคัญเกี่ยวยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

๗ โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมที่
ดี ปฏิบัติตนสมวยั 

กองการศึกษา 

๘ โครงการสํงเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎เด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู๎เด็กปฐมวัยให๎มี
พัฒนาการสมวยั 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนาการ
เพื่อเตรียมความ
พร๎อมสมวัย 

กองการศึกษา 

๙ โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู๎
ให๎แกํบุคลากรของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิตสาขา
ปฐมวัย ส าหรับผู๎ชํวย
ครูดูแลเด็ก 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กศึกษา
ตํอในหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาปฐมวัย 
ส าหรับผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

๔๐,๐๐๐ 
(งบกรม

สํงเสริมฯ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สํงเสริมฯ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบกรม 

สํงเสริมฯ) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก
ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนในด๎าน
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๑- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการยกยอํงเชิดชูเกียรติ
ผู๎ท าความดีด๎านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพื่อสํงเสริมและยกยํองเชิดชู
เกียรติผู๎ท าความดีด๎าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

จ านวน 
๑ โครงการ/ป ี

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

ผู๎ท าความดีด๎าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได๎รับการยก
ยํองเชิดชู 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการรณรงค์ปูองกัน  
การเกิดอุบัติเหตุให๎แกํเด็ก
โดยผู๎ปกครองรํวมกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อรณรงค์ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุให๎แกํเด็กโดย
ผู๎ปกครองรํวมกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 
๑ โครงการ/ป ี

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน 
 ๑ โครงการ/ป ี

ท าให๎มีการระมัดระวัง
การปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ ชํวยลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการอบรมให๎ความรู๎
เร่ืองพัฒนาการเด็กเล็ก    
แกํผู๎ปกครองเด็ก 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองในเรื่องพัฒนาการ
ของเด็ก 

จ านวน 
๑ โครงการ/ป ี

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

ผู๎ปกครองได๎รับการ
อบรมให๎ความรู๎เรื่อง
พัฒนาการของเด็ก 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการซ๎อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล      
โกรกแก๎ว 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ           
ครูเทศบาล ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก    
ผู๎ปกครองและเด็กนักเรียน 
เพื่อให๎มีความรู๎และแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถปูองกัน
อันตรายที่เกิดจากอัคคีภยัได๎ 

จ านวน 
๑ โครงการ/ป ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

ครูเทศบาล ผู๎ชํวยครู
ดูแลเด็ก ผู๎ปกครองและ
เด็กนักเรียน เพื่อให๎มี
ความรู๎และแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถปูองกัน
อันตรายที่เกิดจาก                        
อัคคีภัยได๎ 

กองการศึกษา 

๑๔ ทุนการศึกษาส าหรับ    
ผู๎ดูแลเด็ก 

เพื่อสนับสนุนให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก
ได๎รับการศึกษาตํอ 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  
๑ โครงการ/ป ี

ผู๎ดูแลเด็กน าความรู๎ 
ความสามารถที่ได๎รับมา
พัฒนาเด็กและศูนย์
พัฒนาฯสูํมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการติดตั้งหลังคา            
กันสาดที่ทานอาหารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล          
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎นักเรียนมีสถานที่รับประทาน
อาหาร อาหารวาํง 

จ านวน ๑ ศูนย ์ - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่รับประทาน
อาหารวําง 

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการติดตั้งที่แปรงฟันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีสถานที่ส าหรับลา๎งหน๎าและ
แปรงฟัน 

จ านวน ๑ แหํง - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ แหํง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่ส าหรับล๎าง
หน๎าและแปรงฟัน 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการกํอสร๎างหลังคาคลุม
สนามเด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎สนามเด็กเลํนมีหลังคาคลุมกัน
แดดกันฝน 

จ านวน ๑ แหํง - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน ๑ แหํง สนามเด็กเลํนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลังคาคลุมกันแดด
กันฝน 

กองการศึกษา 

๑๘ โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ระบบเสียงตามสายภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
ระบบเสียงตามสายทัว่บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน   ๑ ศูนย ์ - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎วมี
อุปกรณ์ขยายเสียง
ตามสายทัว่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๑๙ โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล                       
ระบบสารสนเทศ 

จ านวน   ๑ ศูนย ์ - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค๎นข๎อมูล
ระบบสารสนเทศ 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณ
โทรทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานรับ
สัญญาณโทรทัศน์ 

จ านวน  ๑ ศูนย ์ - ๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑ ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จานรับสัญญาณ
โทรทัศน์ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๔ แผนงานเคหะและชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. มาตรการมอบอ านาจ    

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑.เพื่อให๎การใช๎ดุลยพินจิของเจ๎าพนกังาน
ท๎องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นไปอยํางรอบคอบ  
๒.เพื่อปูองกันการทจุริตคอร์รัปชั่นของ
เจ๎าหน๎าที ่

ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให๎กับรอง
นายกเทศมนตรี 

- - - - - มีการออกค าสั่งมอบอ านาจ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ 

มีการมอบอ านาจ
และท าให๎งานตําง
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กองชําง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๔- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๑ กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแกํ
สตรีดีเดํน 

๑.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมใหอ๎ยูํ
ในสังคมได๎อยํางภาคภูมิใจ  
๒.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมให๎มี
ขวัญและก าลังใจในการบ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ตํอสังคมสืบไป 

มอบประกาศเกียรติคุณให๎แกํสตรี
ได๎รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเดํน 
จ านวน  ๑๑  คน     

- - - - - -สตรีดีเดํนผู๎บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได๎รับ
การยกยํองเชิดชูเกียรติ    
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ ๘๐ 

-สตรีดีเดํนผู๎ได๎รับการเชิด
ชูเกียรติมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับด ี 
-มีสตรีที่เป็นบุคคล
ต๎นแบบที่ดี ปรากฏตํอ
สังคมสืบไป 

กองสวัสดิการสังคม 

๒ กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกํ
คณะกรรมการชุมชน 
 

๑.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติแกํ
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหนา๎ที่เป็นกรรมการชุมชน
มาด๎วยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหนงํ 
๒.เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติแกํ
คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ตํอสังคมให๎มีขวัญและ
ก าลังใจ 

มอบประกาศเกียรติคุณให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนา๎ที่จนครบ
วาระการด ารงต าแหนํง                   
จ านวน ๑๑ ชุมชน 

- - - - - -คณะกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน๎าทีจ่นครบวาระ 
๒ ปี ได๎รับการยกยํองเชิด
ชูเกียรติ ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๑๐๐  
 

-คณะกรรมการชุมชนผ๎ู
ได๎รับการเชิดชูเกียรติมี
ความพึงพอใจอยูํใน         
ระดับดี  
-มีคณะกรรมการชุมชน
ต๎นแบบที่ดี ด๎านการ
บ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท๎องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๕- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการทัศนศึกษาและ 
ดูงานคณะกรรมการชุมชน
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความรู๎จากการทัศนศึกษา
และดูงาน 

๑๑ หมูํบ๎าน ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๑  หมูํบา๎น เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรู๎จากการ           
ทัศนศึกษาและดูงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของผู๎สูงอายุภายในต าบล 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎ทัศนศึกษา   
ดูงาน 

จ านวน 
๑๕๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

จ านวน 
๑๕๐ คน 

ผู๎สูงอายุได๎รับการ
ดูแลและผํอนคลาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
หมูํบ๎านเข๎มแข็ง ม.๕ และ  
ม. ๗ 

เพื่อเป็นการพัฒนาหมูํบ๎าน
เข๎มแข็ง 

หมูํที่ ๕ 
หมูํที่ ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๕ 
หมูํที่ ๗ 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาหมูํบา๎น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
และสนับสนุนกลุํมอาชพีใน
ชุมชน ม.๘ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และได๎รับการ
สนับสนุนกลุํมอาชีพใน
ชุมชน 

หมูํที่ ๘ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๘ ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาหมูํบา๎น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการสํงเสริมการศึกษา      
ดูงานเพื่อพัฒนาอาชพี         
บ๎านโกรกหวาย  ม.๙ 

เพื่อพัฒนาอาชพีให๎แกํ
ประชาชนภายในหมูํบา๎น 

หมูํที่ ๙ ๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบท๎องถิ่น) 

หมูํที่ ๙ ประชาชนได๎รับการ
พัฒนาอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๖- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร  
    ๗.๖ แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให๎
เกิดความพึงพอใจแกํ
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมํเลือกปฏบิัต ิ

๑.สร๎างความโปรํงใสในการบริการ
สาธารณะให๎ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไมํเลือกปฏบิัต ิ
๒.เพื่อเป็นมาตรการในการปอูงกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ทุกส านัก/กอง/ด าเนินการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะให๎ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ  
ไมํเลือกปฏิบัต ิ
 

- - - - - ร๎อยละของประชาชนที่
มีความพึงพอใจ 

๑. สร๎างความโปรํงใสในการ
บริการสาธารณะให๎
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและ        
ไมํเลือกปฏิบัต ิ
๒. ไมํมีการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในกระบวนการสาธารณะแกํ
ประชาชน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๒. กิจกรรมการใช๎บัตรคิว
ในการติดตํอราชการ 
 

๑.เพื่อสร๎างกลไกในการปฏิบัติราชการ
ด๎านการอ านวยความสะดวก ความเสมอ
ภาค เป็นธรรมตํอผู๎มารับบริการ 
๒. เพื่อให๎ประชาชนผู๎มาขอรับบรกิาร
ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
๓. เพื่อให๎ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการที่ใหแ๎ละเกิดความค๎ุมคําในการ
ขอรับบริการ 
๔. เพื่อเป็นเกราะปอูงกันในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของเจ๎าหนา๎ที่มิให๎กระท าการ
แสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ
ประพฤติมิชอบตํอต าแหนํงหนา๎ที่               
อันเป็นเหตุแหํงการทุจริตตํอหนา๎ที ่

การจัดท าบัตรคิวในการให๎บริการแกํ
ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

- - - - - มีการใช๎บัตรคิวส าหรับ
ให๎บริการแกปํระชาชน
ตามล าดับกํอนหลัง 
ส าหรับหนํวยงานที่
ให๎บริการ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ให๎ ไมํน๎อยวําร๎อย
ละ ๗๐ ของผู๎มาขอรับ
บริการ 
- การให๎บริการเกิดความ
โปรํงใส ลดข๎อร๎องเรียนการ
ทุจริตตํอหน๎าที ่ 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๗- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๖ แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
๓. มาตรการ “ยกระดับ

คุณภาพการบรกิาร
ประชาชน” 

๑.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานใน
ภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของ
หนํวยงานให๎บริการอยํางมีความ
เป็นธรรมและไมํเลือกปฏิบัติ 
๒.เพื่อให๎ประชาชนผู๎มารับบรกิาร
เกิดความพึงพอใจตํอคุณภาพการ
ให๎บริการ 

ความพึงพอใจเฉลีย่ของประชาชน
ผู๎รับบริการร๎อยละ ๘๐ 
 

- - - - - ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎รับบริการ  
 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให๎บริการของเทศบาลต าบล     
โกรกแก๎ว 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๔. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 

๑.เพื่อลดขั้นตอนในการปฏบิัติงาน
การบริการประชาชน 
๒.เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 
๓.เพื่อรับฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู๎รับบริการ 
๔.เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ๎ริการ
ประชาชน 

๑.เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎วให๎สั้นลง 
๒.ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแก๎ว 
๓.ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชน
ทั่วไป 
๔.พนักงานและเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
๕.ผ๎ูบังคับบัญชามอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต 
การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูํผู๎ใต๎บังคับบัญชาซ่ึงมีหน๎าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง 

- - - - - ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎รับบริการ  
 

๑.ประชาชนได๎รับความสะดวก 
รวดเร็วในการติดตํอขอรับบริการ 
และมีความพึงพอใจในการให๎บรกิาร
ของเจ๎าหน๎าที ่
๒.การปฏิบัติราชการมีความ
คลํองตัว และบุคลากรมีความ
กระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
๓.การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
๔.ท าให๎ภาพลักษณ์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและท าให๎ประชาชนมีความ
ศรัทธาตํอคณะผู๎บริหารมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๘- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๖ แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕. มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให๎การบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ภายใต๎กรอบอ านาจ
หน๎าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธภิาพ รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํราชการ 

คณะผู๎บริหาร ปลัดหรือหวัหน๎าสวํน
ราชการ 

- - - - - ร๎อยละของจ านวน
งานที่มอบอ านาจ 

การบริหารราชการ การ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
เกิดความคลํองตัวและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการ
ให๎บริการประชาชน/บริการ
สาธารณะได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๖. มาตรการ “จัดท า
ข๎อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

๑.เพื่อให๎บุคลากรปฏบิัติราชการด๎วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหารกจิการบา๎นเมืองที่ดี 
๒.เพื่อให๎ทุกสํวนราชการ (ส านัก/กอง) 
น าไปยึดถือและปฏิบัต ิ
๓.เพื่อเสริมสร๎างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความโปรํงใส มีคุณธรรม 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดข๎อตกลงการปฏบิัติราชการ 

- - - - - จ านวน ๑ ครั้ง/ปี มีการจัดท าขอ๎ตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๗๙- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๖ แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๗. กิจกรรมการจัดท า

ข๎อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

๑.เพื่อให๎การปฏิบัติราชการตามข๎อตกลง
การปฏิบัติราชการของหนํวยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๒.เพื่อให๎หนํวยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
มีความเข๎าใจเกีย่วกบัขั้นตอน วิธกีารและ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
ตามข๎อตกลงการปฏิบัติราชการ   
๔.เพื่อให๎หนํวยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลกัฐาน
ของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ เพือ่เป็นข๎อมลู
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ทุกส านัก /กอง มกีารจัดท าข๎อตกลง - - - - - มีข๎อตกลงในการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยูํในระดับ
ดีเลิศ/ดีเยี่ยม 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑๘๐- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    ๗.๖ แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๘. กิจกรรมให๎ความรวํมมือ

กับหนํวยตรวจสอบที่ได๎
ด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

๑.เพื่อให๎เป็นมาตรการจัดการ กรณีได๎รับ
ทราบหรือรับแจ๎ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
๒.เพื่อความโปรํงใสและปูองกันการทุจรติ
ตามหลักการบริหารกจิการบา๎นเมืองที่ 

ทุกส านัก/กอง/ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว  จัดท าข๎อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตํอผู๎บริหาร 

- - - - - จ านวนครั้งที่ให๎ความ
รํวมมือ 

๑.เทศบาลต าบลโกรกแก๎วมี
มาตรการจัดการกรณีได๎
รับทราบหรือรับแจ๎ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.ต าบลโกรกแก๎ว มีความ
โปรํงใสและปูองกันการ
ทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบา๎นเมืองที่ดี 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๙. มาตรการให๎ความ
รํวมมือกับหนวํย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหนวํยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ี
หน๎าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว จากหนํวยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอยํางมีประสิทธภิาพ 
 

- - - - - จ านวนครั้งที่ให๎ความ
รํวมมือ 

เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
 ให๎ความรํวมมอืในการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วจาก
หนํวยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. มาตรการ “จัดให๎มี 
ชํองทางที่ประชาชน
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว” 

๑.เพื่อให๎มีชํองทางการเผยแพรํขอ๎มูล
ขําวสารของหนํวยงานที่หลากหลาย  
๒.เพื่อให๎ประชาชนหรือผู๎รับบรกิาร
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลขาํวสารได๎สะดวก
มากยิ่งขึ้น  
๓.เพื่อให๎มีชํองทางในการรับเรื่อง
ร๎องเรียนที่เข๎าถึงประชาชนได๎งําย  

ชํองทางในการเผยแพรํข๎อมูลขาํวสาร
ของหนํวยงาน จ านวนไมํน๎อยกวาํ    
๗ ชํองทาง 

- - - - - จ านวนชํองทางในการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงาน 

ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให๎บริการของเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

-๑๘๑- 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๘๒- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ๑. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง
(CAPE SEAL ) จากบา๎น
โนนสุวรรณ หมูํที่ ๑ ไป
ยังบ๎านซับบอน หมูํที่ ๕ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
 ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา๎ง  
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร     
หนา ๐.๐๔ เมตร 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,     
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

๒,๙๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,    
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                    
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุกสายนาตากลม-                
หนองทองลิ่ม หมูํที่ ๘ 
บ๎านนาตากลม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๖๕๑,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๖๕๑,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

๖๕๑,๐๐๐ 
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๓ โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete) ถนนหวั
ถนน – ดอนอะราง   
ไปตามถนนโกรกหวาย-
นาใหมํ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร        
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร             
หนา ๐.๐๔ เมตร 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน             
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
 

๔ โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete)  ถนนหนอง
พลวง ม.๑๐ จากถนน
หัวถนน – ดอนอะราง 
ไปทางทิศตะวันตก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร             
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร             
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร            
หนา ๐.๐๔ เมตร 

๕,๖๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๖๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๕,๖๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,          
งบท๎องถิ่น) 

๕,๖๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

๕,๖๒๕,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน                
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร  ไปมา 

กองชําง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

-๑๘๓- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ๑. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
๑.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ใต๎ชลประทาน  
หมูํที่ ๑๐ บา๎นหนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๓.๐๐ เมตร           
ยาว ๗๕๐ เมตร                 
หนา ๒.๐๐ เมตร 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๖ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น บร.ถ.๕-
๐๐๐๒ บ๎านหนองพลวง-
นาใหมํ บ๎านหนองพลวง 
หมูํที่ ๑๐ ต าบลโกรกแกว๎ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๒,๘๒๐ เมตร                 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

- - ๕,๖๒๕,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,          
งบท๎องถิ่น) 

๘,๑๔๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

๘,๑๔๐,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,        
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจร ไปมา 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎างถนน 
 ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๑  
จากถนนนาตากลม  
 โนนศรีคูณ ไปทางทิศ
ตะวันตก เช่ือมตอํถนนหวั
ถนน– ดอนอะราง 

เพื่อราษฎรมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                
กว๎าง ๕.๐๐ เมตร                 
ยาว ๗๕๐ เมตร                 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒,๑๐๓,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,           
งบท๎องถิ่น) 

๒,๑๐๓,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,         
งบท๎องถิ่น) 

๒,๑๐๓,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,            
งบท๎องถิ่น) 

๒,๑๐๓,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,            
งบท๎องถิ่น) 

๒,๑๐๓,๐๐๐ 
(โยธาธกิาร,            
งบท๎องถิ่น) 

จ านวน  ๑  
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
-๑๘๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

 

 



 
 

 
-๑๘๕- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องถํายเอกสาร
ส าหรับงานส านักงาน  

เครื่องถํายเอกสาร            
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะส าหรับวาง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน 

โต๏ะส าหรับวาง
คอมพิวเตอร ์
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีส าหรับ
เจ๎าหน๎าท่ีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เก๎าอี้ส าหรับเจ๎าหนา๎ที่
คอมพิวเตอร ์

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๔ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ประจ าศูนย์ อปพร.เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เครื่องปรับอากาศ 
ประจ าศูนย์ อปพร.
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

๗๔,๐๐๐ 
 

๗๔,๐๐๐ 
 

๗๔,๐๐๐ 
 

๗๔,๐๐๐ 
 

๗๔,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๕ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีประธานสภา
ส าหรับงานกิจการสภา 

เก๎าอี้ประธานสภา ๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๖ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อกล๎องดิจติอลส าหรับ
งานส านักงาน 

กล๎องดิจิตอล ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๗ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีเลขาสภา
ส าหรับงานกิจการสภา 

เก๎าอี้เลขาสภา ๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

๑๐๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

 
-๑๘๖- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ าส าหรับ
ส านักงานเทศบาล 

พัดลมไอน้ าส าหรับส านักงาน
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๙ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎แบบบานเลื่อนของ
ส านักปลดัเพื่อใช๎ในงานส านักงาน 

ตู๎แบบบานเลื่อน 
ของส านักปลัด 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๑๐ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลดัฯ 

๑๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๏ะขาวอเนกประสงค์
ส าหรับใช๎งานของเทศบาล 

โต๏ะขาวอเนกประสงค์ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ส านักปลดัฯ 

๑๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อผ๎าคลุมโต๏ะส าหรับงาน
ส านักงาน 

ผ๎าคลมุโต๏ะ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๑๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อผ๎าตกแตํงส าหรับงาน
ส านักงาน 

ผ๎าตกแตํง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลดัฯ 

๑๔ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดท าท าเนียบสภา ท าเนียบสภา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลดัฯ 

๑๕ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน  

เครื่องปริ๊นเตอร ์
จ านวน ๑ เครื่อง 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๑๖ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อจัดซื้อโปรเจคเตอร์ตดิผนัง
พร๎อมเครื่องฉายไว๎ใช๎ในส านักงาน 

โปรเจคเตอรต์ิดผนังพร๎อม 
เครื่องฉาย 
จ านวน ๑ ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

๑๗ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา  เครื่องเสยีงพกพา ๑ เครื่อง - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลดัฯ 

๑๘ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ า เครื่องกรองน้ า - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลดัฯ 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

 
-๑๘๗- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎หล็กเก็บ
เอกสารส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร           
ส าหรับงานส านักงาน 

๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ กองคลัง 

๒๐ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ กองคลัง 

๒๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
จ านวน ๒ เครื่อง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองคลัง 

๒๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหารถจักรยานยนต์
เพื่อใช๎ในงานรับสํงเอกสาร
ส านักงานเทศบาลต าบล   
โกรกแก๎ว 

รถจักรยานยนต์ส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

๕๒,๐๐๐ 
 

๕๒,๐๐๐ 
 

๕๒,๐๐๐ 
 

๕๒,๐๐๐ 
 

๕๒,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๒๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ   
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ประจ า    
กองชํางไว๎ใช๎งาน 

รถยนต์ประจ ากองชําง ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๒๔ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไว๎
ใช๎ในงานส านักงาน 

คอมพิวเตอรส์ านักงาน ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๒๕ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๒๖ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ   
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช๎าไฟฟูา รถกระเช๎าไฟฟูา ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

-๑๘๘- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
กํอสร๎าง 

เพื่อจัดซื้อรถตักหนา๎ขุดหลัง รถตักหน๎าขุดหลัง ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ กองชําง 

๒๘ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง 
แบบลากจูงส าหรับใช๎ในงาน
เทศบาล 

ชุดเครื่องเสยีง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๒๙ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างานระดับ    
๓-๖ 

โต๏ะท างานระดับ ๓-๖ ๗,๔๐๐ 
 

๗,๔๐๐ 
 

๗,๔๐๐ 
 

๗,๔๐๐ 
 

๗,๔๐๐ 
 

กองชําง 

๓๐ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานระดับ 
๓-๖ 

เก๎าอี้ท างานระดับ ๓-๖ ๓,๒๐๐ 
 

๓,๒๐๐ 
 

๓,๒๐๐ 
 

๓,๒๐๐ 
 

๓,๒๐๐ 
 

กองชําง 

๓๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อปริ๊นเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน  

เครื่องปริ๊นเตอร ์ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๓๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อจัดซื้อกล๎องถํายรูป
ดิจิตอลไว๎ใช๎ในงาน
ส านักงานและออกส ารวจ
ภายนอก 

กล๎องถํายรูปดิจติอล ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๓๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มซัมเมิส
ไว๎ใช๎ในงานกิจการประปา 

ปั้มซัมเมิส ๑๗๖,๐๐๐ 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 

กองชําง 

๓๔ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณไ์ว๎ใช๎ในงาน
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ ์

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

กอง
สาธารณสุข 

๓๕ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เอกสารแบบ
เลื่อนไว๎ใช๎เก็บเอกสารใน
ส านักงาน 

ตู๎เอกสารแบบบานเลื่อน ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

-๑๘๙- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน 

เครื่องปริ๊นเตอร์ส านักงาน ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

๓๗ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ ส านักงาน ๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

๓๘ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ีส าหรับเจ๎าหน๎าท่ี
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน 

เก๎าอี้ส าหรับเจ๎าหนา๎ที่
คอมพิวเตอร ์

๒,๔๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

๓๙ แผนงาน   
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพํนหมอกควันกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

๔๐ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ประจ า
ศูนย์ฯ ส าหรับงานของศูนย ์

เครื่องปริ๊นเตอร์ประจ าศูนยฯ์ ๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๑ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนประจ าส านักงาน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตู๎เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
ประจ าส านักงาน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๒ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อถังน้ าประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล โกรกแก๎ว 

ถังน้ าประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล โกรกแก๎ว 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

 
-๑๙๐- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอ้ี 

โต๏ะวางคอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอี ้ ๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๔ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอ้ี 
ประจ าส านักงาน 

โต๏ะวางคอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอี้ 
ประจ าส านักงาน 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๕ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรไีทย
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

เครื่องดนตรีไทยประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๖ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์
ประจ าส านักงาน/ศูนย์ฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์
ประจ าส านักงาน/ศูนย์ฯ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๗ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์สี
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

เครื่องโทรทัศนส์ีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๔๘ แผนงาน
การศึกษา 

 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อ/ตดิตั้งพัดลม
ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

พัดลมภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๓ 



 
 

-๑๙๑- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อ/ตดิตั้งแอร์
ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

แอร์ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๕๐ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ ส าหรับ
เด็กรับประทานอาหาร 

โต๏ะ-เก๎าอี้ ส าหรับเด็ก
รับประทานอาหาร 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๕๑ แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎บานเลื่อน    
กระจกสูงส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง ๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕๒ แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็ก                
๒  บานมือจับ 

ตู๎เหล็ก  ๒ บานมือจับ ๑๑,๒๐๐ 
 

๑๑,๒๐๐ 
 

๑๑,๒๐๐ 
 

๑๑,๒๐๐ 
 

๑๑,๒๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕๓ แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อช้ันวางของ
ส าหรับงานส านักงาน 

ช้ันวางของ ๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕๔ แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ๔ 
ช้ันส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร ๔ ช้ัน ๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕๕ แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

เครื่องปริ๊นเตอร์ส านักงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
....................... 

 

แบบ  ผ.๐๓ 
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ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 

   ๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง                   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาร เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitatve) 

10  

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ  
กิจกรรมงานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์          
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectveness)  ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Quantitatve) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์
ด้านท้องถิ่นน่า
อยู ่

        
  

๒. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา     
คุณภาพชีวิต 

        
  

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

        

  

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความ
เข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

        

  

6.ยุทธศาสตรด์้าน
การส่งเสริม
การเกษตร 

        
  

7.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล ำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-205- 
   ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและเสพยาเสพติด 
แนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่ น เป็นหลุมเป็นบ่อ                
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข                      
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่ งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข  
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

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


