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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วพ.ศ.2548 
และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได๎ก าหนดให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร๎อมความเห็นและ
ข๎อเสนอแนะซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบล
โกรกแก๎ว เสนอตํอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ได๎มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจาปีงบประมาณ 2561ในรอบที่ 1 (ผลการด าเนินงานตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนมีนาคม2561) ซึ่งประกอบด๎วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช๎การบันทึกข๎อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
(e-plan)และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร๎อมทั้งน าเสนอความ
คิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให๎นโยบายสามารถ
ด าเนินการได๎บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพและเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนในท๎องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันมีจุดหมายไมํ
เหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว (อ่ืน ๆ ถ๎ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท๎องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว      
หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
  2.ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  ตรวจสอบดูวํา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎
หรือไมํอยํางไร 
  3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่น และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  วําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมตํางๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  
ผู๎บริหารระดับหัวหน๎าส านัก/ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิดความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนแวดล๎อมในสังคม
ภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโกรกแก๎ว       
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ ไปเพ่ือให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต๎องเรํงรีบด าเนินการและจะต๎องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ 
และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยํางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ ด าเนินการปรับปรุงให๎ดีขึ้น
ตั้งรับให๎มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎เสียในเทศบาลต าบล โกรกแก๎ว 
ให๎เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการงานตํางๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะ
ถูกค๎นพบเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิด
กระบวนการพัฒนาอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎อยํางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว
วําสิ่งใดควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ซึ่งจะชํวยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
  3.เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว       
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว       
  5.เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหาร ปลัด/รองปลัดผู๎บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว   ที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกิดประโยชน์กับผู๎มีสํวนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนในต าบลโกรกแก๎ว  และชุมชนทั้ง 
11 ชุมชน.หรือสังคมสํวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตํางๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  พ.ศ.2548 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มี
อ านาจหน๎าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว เสนอตํอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎วและ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํ
น๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
  1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎วที่สภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบล
โกรกแก๎ว คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วต๎องด าเนินการ
ให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 



 หน๎า 6 
 

  1.ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว       
  2.ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตํอ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎วเพ่ือด าเนินการตํอไป 
  2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ได๎ก าหนดการ
แบํงขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ดังนี้ 
  2.1การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ๎าก าหนดไว๎แล๎วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้นศึกษาวําผู๎ใช๎ผล การน าผลไปใช๎
ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยํางไร มีข๎อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล๎วน าผลที่ได๎มาก าหนดเป็ นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข๎อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหลํงข๎อมูล เวลาที่
เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือซึ่งสํวนใหญํจะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในชั้นนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎ดีและได๎
ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิมจนกวําจะได๎ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว๎
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.4การวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎แตํละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว       
  2.5รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได๎ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจาก
การติดตามซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2และสํวนที่ 3 
 
  2.6รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ตํอนายกเทศมนตรีต าบล  
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โกรกแก๎ว เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว เสนอตํอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว และคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว  โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วหรือผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายตําง ๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว       
  3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีอ านาจหน๎าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว      
เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎วเสนอตํอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก๎ว 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก๎ว 

สภาท๎องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข๎อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก๎ว 

 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชนในต าบลโกรก
แก๎วทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน 
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎ เป็น
ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข๎อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช๎
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎คิดสร๎างไว๎เพ่ือ ใช๎ในการ
ติดตามและประเมินผล เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคําและวิธีการ เป็นต๎น และหรือโดยการ
สร๎างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ได๎แกํ  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต๎น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน๎าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว รวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบตําง ๆ  ที่ได๎ก าหนด
ขึ้นหรือการน าไปทดลองใช๎เพื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไป
ใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
  1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผําน
มาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให๎นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว 
เสนอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
   1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูํจริงใน เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตํางๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและท่ีผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผํานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวํางผลผลิตหรือ
ผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต๎อง
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอโนน
สุวรรณและจังหวัดบุรีรัมย์ด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท๎องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกนั  
  2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
  2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็ น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได๎ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู๎รับผิดชอบโครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว เป็นข๎อมูลที่มีอยูํตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลxxxxก าหนดเครื่องมือที่
ใช๎ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตําง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การทดสอบและการวัด
โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช๎การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช๎การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นต๎น 
  3.2การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเก่ียวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล๎าย ๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง ไมํเครํงครัดในขั้นตอน 
    



 หน๎า 10 
 

 
 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับประชาชาชนในหมูํบ๎าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎
มีสํวนได๎เสียในเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
  3.4การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในต าบล.../เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว๎เป็นหลักฐาน 
  3.5เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของประชาชนใน
ท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ คําเปูาหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
 
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวํางด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็นหัวข๎อ
ได๎ดังนี้ 
  1.ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2.ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตํางๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุด ตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3.ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด คุ๎มคําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหาตํางๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎ได๎รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตําง ๆ 
  5.กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก๎ว ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุาย
ตําง ๆ ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถิ่น
ให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตําง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎  
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  7.ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว แตํละคน แตํละส านัก/กอง/ฝุายตํางๆ มี
ความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมายของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว       
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโกรกแก๎ว 
ž   
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ส่วนที่ 2การติดตามและประเมินผล 
--------------------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1.1.1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ. 2561- 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติแผนการบริหารราชการแผํนดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์อ าเภอโนนสุวรรณ และแผนชุมชนต าบลโกรกแก๎ว 
  1.1.2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1. ท๎องถิ่นนําอยูํ 
    2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข๎มแข็งของท๎องถิ่น 
5. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. การสํงเสริมการเกษตร 
7. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   2) พันธกิจประกอบด้วย 
   พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

    ๑. พัฒนาให๎บ๎านเมืองนําอยูํ  โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและโครงสร๎างพื้นฐาน  ให๎ได๎มาตรฐาน  และเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓. สํงเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และการกีฬา 
    ๔. พัฒนาศักยภาพของคนให๎มีคุณธรรมน าความรู๎ ครอบครัวอบอํุน ชุมชน
เข๎มแข็ง 
    ๕. จัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๖. สํงเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎ 
    ๗. พัฒนาการเมืองท๎องถิ่นให๎โปรํงใสเป็นประชาธิปไตย  เน๎นการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได๎  และปรับปรุง
อาคารสถานที่ภูมิทัศน์ให๎สวยงามนําอยูํ 
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   3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที ่1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไมํครอบคลุมเต็มพ้ืนที่เชํนไฟฟูา

ประปาถนนลาดยางถนนคอนกรีตทํอระบายน้ าน้ าอุปโภค-บริโภค หอกระจายขําว เป็นต๎น 
 2) การช ารุดทรุดโทรมของถนนที่ใช๎สัญจรไปมา 
 3) น้ าทํวมขังตามถนนซอยเวลาฝนตกเนื่องจากไมํมีทํอระบายน้ า 
 4)งบประมาณในการพัฒนามีปริมาณน๎อย  
 พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 1) หมูํที่ 1,หมูํที ่3,หมูํที่ 4,หมูํที ่5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที ่8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,หมูํที่ 

11,หมูํที่ 12 ต าบลโกรกแก๎ว 
 2) ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 1)พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือให๎มีระบบรองรับการใช๎งานของประชาชน

เชํนระบบคมนาคมในการกํอสร๎างถนนคอนกรีตถนนลาดยางถนนลูกรัง ระบบสาธารณูปโภคในการติดตั้งไฟฟูาแสง
สวํางตามริมถนนซอยระบบการจัดการน้ าในการวางทํอระบายน้ าตามริมถนนเพื่อให๎มีชํองทางระบายน้ าไมํให๎ทํวมขัง
การขุดลอกคูคลอง การกํอสร๎างประปาในหมูํบ๎าน ฯลฯ เป็นต๎น 

 2)ปรับปรุงระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีอยูํให๎สามารถใช๎งานได๎ 
 3)จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า 
 4)ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปาเพ่ือให๎เพียงพอตํอ

ความต๎องการของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ยาเสพติดแพรํระบาดในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

  2)อาชญากรรมเชํนโจรกรรมท าร๎ายรํางกาย เป็นต๎น 
  3)โรคติดตํอหรือไมํติดตํอที่นับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึน 

    4)สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร 
  5)สื่ออบายมุขอนาจารสามารถเข๎าถึงเด็กเยาวชนประชาชนได๎งําย 
  6) คําครองชีพที่สูงขึ้น 
  7)คนวํางงาน 
  8)หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที่ 1,หมูํที ่3,หมูํที่ 4,หมูํที ่5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที ่8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,หมูํที่ 

11,หมูํที่ 12 ต าบลโกรกแก๎ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ให๎การสนับสนุนหรือสํงเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร๎อยการปูองกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2)ให๎การสนับสนุนหรือสํงเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสตรี

เด็กเยาวชนผู๎สูงอายุผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
  3)ให๎การสนับสนุนหรือสํงเสริมกิจกรรมปูองกันและระงับโรคติดตํอ 
  4)ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ 
  5)ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรมการพาณิชย์และการลงทุน 
  6)ให๎มีตลาดหรือสถานที่ค๎าขายของชุมชน 
  7)พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู๎ประกอบอาชีพ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตะวันตกได๎แผํขยายกลืนความเป็นไทยท าให๎

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามถูกลืมเลื่อนหรือผิดแผกแตกตํางไปจากเดิม 
    2)ขาดการถํายทอดองค์ความรู๎ความสามารถและทักษะของบุคคลในชุมชน 
    3)ขาดการสํงเสริมกิจกรรมด๎านกีฬาอยํางจริงจัง 

  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที ่1,หมูํที่ 3,หมูํที่ 4,หมูํที่ 5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที่ 8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,หมูํที่ 

11 ,หมูํที ่12 ต าบลโกรกแก๎ว 
2)ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    1)ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรมบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

  2)ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมการกีฬา 
   ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
    1)ประชาชนยังขาดความสนในด๎านการมีสํวนรํวมในด๎านการแสดงความคิดเห็น
โดยเน๎นความคิดเห็นของผู๎น าเป็นหลัก 
    2)ประชาชนไมํเข๎าใจระบบบริหารงานของเทศบาลท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดใน
การติดตํอประสานงานอยูํบํอยครั้ง 

  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที ่1,หมูํที่ 3,หมูํที่ 4,หมูํที่ 5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที่ 8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,หมูํที่ 

11 ,หมูํที ่12 ต าบลโกรกแก๎ว 
  2)ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)การพัฒนาและการแก๎ปัญหาหรือการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนา

ท๎องถิ่นในอนาคตจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุาย 
  2)เทศบาลเป็นหนํวยงานที่ใกล๎ชิดกับประชาชนและมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นดังนั้น

การสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
   ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ขยะและสิ่งปฏิกูลถือวําเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร๎างปัญหาให๎กับสังคมชนบทหากไมํมี

การวางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก๎ไข 
  2)พ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมยังไมํได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขหรือฟ้ืนฟู 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที่ 1,หมูํที ่3,หมูํที่ 4,หมูํที ่5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที ่8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,หมูํที่ 

11 ,หมูํที่ 12 ต าบลโกรกแก๎ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ควรจะมีการสร๎างระบบบริหารจัดการขยะอยํางถูกวิธีโดยไมํกํอให๎เกิดมลพิษ

ตํอสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากนับวันปริมาณขยะท่ีก าจัดยากขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น 
  2)หากไมํมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมคุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

    3)สํงเสริมและให๎ความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ที๖่การส่งเสริมการเกษตร 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ยังขาดการสํงเสริมและให๎ความรู๎แกํประชาชนในเรื่องของการสํงเสริม

การเกษตร 
  2)ประชนชนยังไมํให๎ความส าคัญเก่ียวกับการสํงเสริมการเกษตรเทําที่ควร 
  3)ขาดทักษะในการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรให๎สามารถเพ่ิมมูลคําได๎ 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที่ 1,หมูํที่ 3,หมูํที่ 4,หมูํที่ 5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที่ 8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,      

หมูํที ่11,หมูํที ่12 ต าบลโกรกแก๎ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก๎ว 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
   1)สํงเสริมและให๎ความรู๎แกํประชาชนในเรื่องของการสํงเสริมการเกษตร เพ่ือให๎

เกิดทักษะและสร๎างความเข๎าใจมากขึ้น 
   2)พัฒนาและสํงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรอยํางจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือ

เพ่ิมมูลคําให๎แกํประชาชน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๗การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ข๎าราชการหรือพนักงานต๎องปรับปรุงกระบวนการท างานให๎สามารถตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชนได๎ดีท่ีสุดมากกวําที่เป็นอยูํ 
  2)บุคลากรยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
  3)ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มากท าให๎การให๎บริการ

ประชาชนยังขาดความคลํองตัวและมีข้ันตอนมาก 
  4) เครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ช ารุดตามอายุการใช๎งาน 
  5) คุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกสาธารณะปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาวิวัฒน์ 
  6) นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยน 
  7) การมีสํวนรํวมน๎อยเกินไปของประชาชนในท๎องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  1) หมูํที่ 1,หมูํที ่3,หมูํที่ 4,หมูํที ่5,หมูํที่ 6,หมูํที่ 7,หมูํที ่8,หมูํที่ 9,หมูํที่ 10,         

หมูํที่ 11,หมูํที ่12 ต าบลโกรกแก๎ว 
  2)ประชาชนต าบลโกรกแก๎วและบุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1) ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 
  3) ให๎การสนับสนุนและสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกสาธารณะของ

บุคลากรในเทศบาล 
  4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให๎ดียิ่งขึ้น 
  5) จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการและให๎บริการแกํ

ประชาชนอยํางเพียงพอและทันสมัย 
    6)การอธิบายและการประชาสัมพันธ์การท าความเข๎าใจให๎กับประชาชนในพ้ืนที่
ได๎ทราบถึงบทบาทและวิธีการบริหารงานวิธีการท างาน 
    7)การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู๎รับบริการดังนั้นข๎าราชการ
ผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีจิตส านึกในการให๎บริการที่ดี 

  8)การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่ งที่ พึงปารถนาของผู๎ รับบริการดังนั้น
ผู๎ปฏิบัติงานต๎องพัฒนาตนโดยการศึกษาดูงานอยูํเสมอเพ่ือให๎การบริการที่ดีแกํประชาชน 
   4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   1) ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
    1.1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐาน

และการผังเมือง 
    ๑.๒) รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน

ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
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  ๒) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.1)สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
     2.2)สังคมสงเคราะห์ 
     2.3)ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสังคม 
   2.4)สํงเสริมการประกอบอาชีพและรายได๎แกํประชาชน 
    3)ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

   3.1)พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให๎เพียงพอ 
   3.2)สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท๎องถิ่น 
   3.3)สํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

    4) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
   4.1)สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
   4.2)พัฒนาให๎ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู๎ ครอบครัวอบอํุน ชุมชน

เข๎มแข็ง สังคมสันติสุข 
    5) ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

   5.1)สร๎างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

  6) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
   6.1)สํงเสริมการเกษตร 
   6.2)สํงเสริมการเกษตรชีวภาพ 

 7) ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
     7.1)สํงเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
     7.2)พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
    7.3)พัฒนาบุคลากร 
    7.4)ปรับปรุงและพัฒนารายได๎ 

   7.5)สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
   5) วิสัยทัศน์  
    วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว เป็นบ๎านเมืองนําอยูํ มีความรู๎คูํคุณธรรม เกษตรกรรม
ยั่งยืน หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้ าหน๎าด๎วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข๎มแข็ง สิ่งแวดล๎อมดี มีภูมิ
ทัศน์สวยงาม 
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 1.2โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564) 
  1.2.1แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง 

เพื่อด าเนินการ
ปูองกันและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนในเรื่อง
น้ าในการอุปโภค
และบริโภค 

จ านวน11 
หมูํบ๎าน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การชํวยเหลือ
น้ าอุปโภค
บริโภคอยาํง
รวดเร็วเพียงพอ
และทั่วถึง
จนกวาํภาวะภัย
แล๎งจะหมดไป 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2.  โครงการ
ปรับปรุง/
ซํอมแซม
ห๎องน้ า 
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

เพื่อซํอมแซม
ห๎องน้ าส านักงาน
เทศบาล ในการให๎
บริหารประชาชน
ส าหรับมาติดตํอ
ราชการ 

ส านักงาน
เทศบาล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ส านักงาน
เทศบาลมี
ห๎องน้ าใช๎อยาํง
เพียงพอ 

เทศบาลมี
ห๎องน้ าที่สะดวก
ในการบริการ
ประชาชนผู๎มา
ติดตํอราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3.  โครงการหนึ่ง
ใจให๎
ประชาชนภยั
แล๎ง 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนใน ด๎าน
น้ าอุปโภค บริโภค 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
ครบถ๎วน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4.  โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัย
ฝุาย พลเรือน 

เพื่อฝึกอบรม
หลักสูตร อปพร 
แกํสมาชิกอปพร.
ต าบลโกรกแก๎ว 

สมาชิก อปพร. 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 สมาชิก อป
พร. ได๎รับ
การฝึกอบรม
และทบทวน 

ภายในต าบล
มีอาสาสมัคร 
อปพร. เพื่อ
ชํวยเหลือใน
ยามภยัพิบัติ
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5.  โครงการ
อบรม
อาสาสมัคร
ปูองกัน ไฟ
ปุา 

เพื่ออบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันไฟปุา 

จ านวน๑ 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน๑ 
โครงการ/ปี 

อาสาสมัครมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
เกี่ยวกบัการ
ปูองกัน ไฟ
ปุา 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6.  โครงการซ๎อม
แผนปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัย 
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในด๎านงาน
ปูองกันฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยัมี
การซ๎อมแผน
ปูองกันเพื่อ
เตรียมการ
ลํวงหน๎าไว๎
เสมอ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7.  โครงการต้ัง
จุดบริการ
ประชาชน
ในชํวง
เทศกาล 

เพื่อชํวยลด
อุบัติเหตุทางถนน
และเป็นจุดบริการ
ประชาชนผู๎สัญจร 
ไปมา 

จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 จ านวน ๒ 
ครั้ง /ปี 

ชํวยลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนและ
เป็นจุด
พักผํอน 

ส านักปลัด 
อบจ.,ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8.  โครงการ
ปกปูอง
สถาบัน
ส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญ
ของชาติ 
ได๎รับการ
ปกปูอง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9. โครงการเทิดทูน
สถาบันส าคัญ
ของชาติเพื่อ
เสริมสร๎างความ
สมานฉันท ์

เพื่อเทิดทูน
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญ
ของชาติ ได๎รับ
การเทิดทูน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

10.  โครงการ
กํอสร๎างโรงสูบ
น้ าส าหรับ
รถดับเพลิงของ
เทศบาล 

เพื่อรถสูบน้ า
ดับเพลิง มีเครื่อง
สูบน้ าในการ
ปฏิบัติการ 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

รถบรรทุกน้ ามี
เครื่องสูบน้ า
ส าหรับสูบขึ้นใน
การบรรทุกน้ า
แจกจาํย
ประชาชนทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

11.  โครงการจัดซ้ือ
วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่
อาสาสมัคร
ดับเพลิงและกู๎ภัย
ในการชํวยเหลอื
ผู๎ประสบภัยจาก 
สาธารณภยั 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนได๎รับ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน๎าที ่

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

12.  โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
ด๎านการควบคุม
ไฟปุา 

เพื่อจัดการ
ประชาสัมพันธ ์
รณรงค์ควบคุมไฟ
ปุาให๎แกํ
ประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ปัญหาไฟปุา
ลดลง 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกบัไฟปุา 

ส านักปลัด 
อบจ.,ส านัก
ปลัดเทศบาล
,ส านักงาน
ปลัด อบต. 

13.  โครงการ
ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป 

เพื่อให๎เกิดความ
ปรองดองในหมูํ
ประชาชน 

จ านวน๑
โครงการ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน๑
โครงการ 

เกิดความ
ปรองดองในหมูํ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

14.  โครงการจัดซ้ือ
วิทยุสื่อสาร ของ
อปพร.เทศบาล
โกรกแก๎ว 

เพื่อการส่ือสารที่
รวดเร็วและ มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 10 
เครื่อง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน 10 
เครื่อง 

อปพร.มีการ
ติดตํอเกี่ยวกบั
งานตํางๆได๎
รวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ.,ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15.  โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อป
พร. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่
อาสาสมัคร
ดับเพลิงและกู๎ภัย
ในการชํวยเหลอื
ผู๎ประสบภัยจาก
สาธารณภยั 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนที่
ได๎รับการ
ฝึกอบรม 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนได๎รับ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน๎าที ่

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

16.  โครงการ
ปรับปรุงศูนย์ 
อปพร. เทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 

เพื่อที่ศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว มีความ
ทันสมัย มี
ระเบียบทันตํอ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

อปพร.ของ
เทศบาลต าบล 
โกรกแก๎ว มีศูนย์
ปฏิบัติการ
พร๎อมตํอ
เหตุการณ์ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

17.  โครงการ
กํอสร๎างโรงจอด
รถงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ของ
เทศบาล 

เพื่อที่งานปูองกัน
ฯ มี โรงจอดรถมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

งานปูองกันฯ มี
โรงจอดรถ มี
ความระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

18.  โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลทางสื่อ
และหอกระจาย
ขําว 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง
ภายในต าบล
เพื่อให๎ชุมชน
ได๎รับขําวสารกัน
ทั่วถึง 

จ านวน ๓ 
เดือนตํอ ๑ 
ครั้ง/๑๒/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๓ 
เดือนตํอ ๑ 
ครั้ง/๑๒/ปี 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสารกัน
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

19.  โครงการแก๎ไข
และบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ด๎านสาธารณภยั
ของเทศบาล 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนที่ได๎รับ
ความเดือดร๎อน
ด๎านสาธารณภยั 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนที่
ประสบปัญหา
สาธารณภยั
ได๎รับความ
ชํวยเหลือทัว่ถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

20.  โครงการจัดซ้ือ
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน เบื้องต๎น 
ของพนักงาน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อพนักงานมีชุด
ใสํเป็นทีมในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

จ านวน 5 ชุด 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 จ านวน 5 ชุด พนักงาน
เทศบาลมีชุดใสํ
ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

21.  โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
อุปโภค-บริโภค 

เพื่อให๎
ประชาชน ใช๎
น้ าสะอาด 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใช ๎

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

22.  โครงการจัดซ้ือ
รถขนขยะ
ประจ า
ส านักงาน 

เพื่อเก็บขยะ
ภายในต าบล 

จ านวน 1 คัน 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่
ดีทิ้งขยะเป็น
ที่ เป็นทาง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

23.  โครงการซ้ือ
ที่ดินทิ้งขยะ 
ของเทศบาล 

เพื่อให๎
ประชาชน ใช๎
น้ าสะอาด 

จ านวน 1 
แหํง 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เทศบาลมี
สถานที่
ส าหรับทิ้ง
ขยะ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

24. โครงการ
กํอสร๎างเตาเผา
ขยะประจ า
ต าบล 

เพื่อก าจัดขยะ
ภายในต าบล 

จ านวน 1 
แหํง 

550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เทศบาลมีที่ 
ก าจัดขยะ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

25.  โครงการ
กํอสร๎างเตาเผา
ขยะประจ า
บ๎านโคก
สามัคคี 

เพื่อก าจัดขยะ
ภายหมูํบ๎าน
โคกสามัคคี 

จ านวน 1 
หมูํบ๎าน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 จ านวน 1 
หมูํบ๎าน 

บ๎านโคก
สามัคคี มีที่
ก าจัดขยะ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

26.  โครงการจัดท า
ปูายแจ๎งเตือน
ปูองกันเด็ก
จมน้ าภายใน
ต าบล 

เพื่อปูองกัน
อันตรายแกํเด็ก
ภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

อันตรายที่
เกิดจากเด็ก
จมน้ าลดลง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

27.  โครงการจัดซ้ือ
โอํงน้ าฝน
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชน
ภายในต าบล มี
โอํงน้ าไว๎ใช๎ 

11 หมูํบ๎าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
โอํงน้ าฝน 
ไว๎ใช ๎

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

28. โครงการจัดซ้ือ
และติดต้ังถัง
ขยะวางประจ า
แตํละครัวเรือน
ภายในต าบล 

เพื่อให๎มีถังขยะ
ไว๎ประจ าทุก
บ๎านเพื่อ
สุขลักษณะที่ดี 

1,200 
ครัวเรือน 
จ านวน 
1,200 ถัง 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 ประชาชนมี
ที่ทิ้งขยะที่
ถูก
สุขลักษณะ 

ประชาชนมี
ที่ทิ้งขยะ ที่
ถูก
สุขลักษณะ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

29.  โครงการ
กํอสร๎างโรงฆํา
สัตว์ภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ต าบลโกรก
แก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ราษฎรใน
พื้นที่ 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

30.  โครงการ
ซํอมแซม
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
แพทย์แผนไทย
กิจกรรม
ผู๎สูงอายุของ
โรงพยาบาลสํง
เสรอมสุขภาพ
ต าบลโคกรัก 

เพื่อให๎อาคาร
แพทย์แผนไทย
สามารถใช๎
ประโยชน์ได ๎

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชน
สามารถเข๎าไป
ใช๎ประโยชน์
ในอาคาร
แพทย์แผน
ไทยได๎ 

สํวนโยธา,           
กองโยธา,        
กองชําง, กอง
ชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

31.  โครงการ
กํอสร๎างประปา
บาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๔ 
บ๎านโกรกแกว๎ 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎าง
ประปา
หมูํบ๎านแบบ
บาดาล ๑ 
แหํง 

1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
น้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,        
กองโยธา,         
กองชําง,               
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

32. โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านโกรก
แก๎ว ม.4 สาย
บ๎านนายไสว 
สระปัญญา จรด
ถนนซับบอน
บ๎านซับบอน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร
ยาว 220 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

33.  โครงการ
กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง
(CAPE SEAL ) 
จากบา๎นโนน
สุวรรณ หมูํที่ 1 
ไปยังบ๎านซับ
บอน หมูํที ่5 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร 

2,925,000.00 2,925,000.00 2,925,000.00 2,925,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,      
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

34.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ซอย ๑ 
หมูํที่ ๖ บา๎น
โคกสามัคคี 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๒๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๒เมตร 

457,000.00 457,000.00 457,000.00 457,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

35.  โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย ๓  
หมูํที่ ๖ บา๎น
โคกสามัคคี 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๒เมตร 

519,000.00 519,000.00 519,000.00 519,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

36. โครงการ
กํอสร๎างหอ
กระจายขําว 
ภายในหมูบํ๎าน 
หมูํที่ ๗ บา๎น
โคกรัก 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ ๗ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

37.  โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 
ในต าบลโกรก
แก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํง
ทั่วถึง 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,     
กองโยธา,         
กองชําง,             
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

38.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ถนนนา
ตากลม โนนศรี
คูณ ไปถนนนา
ตากลม ซอย 8 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 491
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

1,227,500.00 1,227,500.00 1,227,500.00 1,227,500.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

39.  โครงการซํอม
สร๎าง
ถนนลาดยาง
(Asphaltic 
Concrete) 
ถนนหัวถนน 
ดอนอะราง ไป
ตามถนน โกรก
หวาย-นาใหม ํ

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 1,2๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร 

2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

40.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ถนน
โกรกหวาย ๑ 
หมูํที่ ๙ บา๎น
โกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

981,000.00 981,000.00 981,000.00 981,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

41. โครงการ
กํอสร๎างถนน
ลูกรัง         
สายถนนเหมือง
โกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 500 
เมตร 

100,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,              
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

42.  โครงการซํอม
สร๎าง
ถนนลาดยาง
(Asphaltic 
Concrete) 
ถนนหนอง
พลวง ม.๑๐ 
จากถนนหัว
ถนนดอนอะราง 
ไปทางทิศ
ตะวันตก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร 

5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

43.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล.ใต๎
ชลประทาน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
3.๐๐ เมตร
ยาว 750 
เมตร หนา 
2.00 เมตร 

1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

44.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล. เสริมเหล็ก
จากสาย
ชลประทานตัด
สายหนอง
พลวง-นาใหมํ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 800 
เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร 

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

45.  โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. ถนน
หนองพลวง หมูํ
ที่ 10 บ๎าน
หนองพลวง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 
๕.๐๐ เมตร
ยาว 210 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

46.  โครงการวางทํอ
ระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน 
หมูํที่ ๑๑ บา๎น
หนองไขํเทํา 

บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเพื่อ 
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 

วางทํอ
ระบายน้ า
ค.ส.ลØ 
ขนาด ๐.๘๐ 
เมตร พร๎อม
บํอพักความ
ยาว ๙๐๐ 
เมตร 

4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สามารถ
ระบายน้ า ได๎
ดีขึ้น น้ าไมํ
ทํวมขัง 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

47.  โครงการ
กํอสร๎าง
หอประชุม     
หมูํที่ ๑๑    
บ๎านหนองไขํ
เทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ ๑๑ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

48.  โครงการติดตั้ง
เสียงตามสาย 
หมูํที่ ๑๑ บา๎น
หนองไขํเทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ ๑๑ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ราษฎรใน
พื้นที่ 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

49.  โครงการ
กํอสร๎างประปา
ผิวดินขนาด
ใหญํ หมูํที่ 11 
บ๎านหนองไขํ
เทํา 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ ๑๑ 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,    
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,   
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

50.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล. ถนนโคก
เจริญ ๑ จาก
ถนน นาตากลม 
-โนนศรีคูณ ไป
ทางทิศตะวันตก 
เช่ือมตํอ ถนน
หัวถนน-ดอนอะ
ราง 

เพื่อราษฎรมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

2,103,000.00 2,103,000.00 2,103,000.00 2,103,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

51.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล. ถนนโคก
เจริญ ๒ จาก
ถนน โคกเจริญ 
๑ ไปทางทิศใต๎ 
เช่ือมตํอถนน
โคกเจริญ ๓ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร
ยาว ๖๙๐ 
เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร 

1,935,000.00 1,935,000.00 1,935,000.00 1,935,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง, กอง
ชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



 หน๎า 29 
 

กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

52.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล. ถนนโคก
เจริญ ๓ จากจุด
กํอสร๎างเดิมไป
ทางทิศ
ตะวันออก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

981,000.00 981,000.00 981,000.00 981,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

53.  โครงการ
กํอสร๎างถนน ค.
ส.ล. ถนนโคก
เจริญ -โนนศรี
คูณ จากจุด
กํอสร๎างเดิมไป
ทางทิศ
ตะวันออก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร
ยาว ๙๐๐ 
เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร 

2,524,000.00 2,524,000.00 2,524,000.00 2,524,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

54.  โครงการส ารวจ
ทางธรณีฟิสิกส์ 
ด๎วยไฟฟูา 

เพื่อส ารวจหา
แหลํงน้ าใต๎ดิน 
เพื่อขุดเจาะบอํ
น้ าบาดาล 

ต าบลโกรก
แก๎ว 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

พบแหลํงน้ าใต๎
ดินเพื่อขุด
เจาะบํอน้ า
บาดาล 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

55.  โครงการขุด
เจาะบํอบาดาล
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

56.  โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎
ตามปกติและ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล   
โกรกแก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
สามารถใช๎
งานได๎
ตามปกติและ
ปลอดภัย 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



 หน๎า 30 
 

กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

56.  โครงการจัดซ้ือ
ถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจ ุ
๓,๐๐๐ ลิตร 
พร๎อมติดตั้งขา
เหล็ก จ านวน 
๒๒ ชุด 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภคของ
ประชาชนได๎ 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมีถัง
กักเก็บน้ าใน
การอุปโภค-
บริโภค 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

57.  โครงการ
บ ารุงรักษา
กิจการประปา
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซม
กิจการประปา
ให๎อยูํในสภาพ
ใช๎งานได๎ 

ประปา
หมูํบ๎าน 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

58.  โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม
ถนนลาดยาง
ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ถนนภายใน
ต าบล โกรก
แก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

59.  โครงการ
ซํอมแซมถนน 
คสล.ภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ถนนภายใน
ต าบลโกรก
แก๎ว 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎
ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



 หน๎า 31 
 

กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

60.  โครงการ
ซํอมแซมและ
ปรับปรุงระบบ
ประปาภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

61.  โครงการ
ซํอมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ถนนภายใน
ต าบลโกรก
แก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎
ใช๎สัญจรไปมา
ได๎สะดวกถนน
ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

62.  โครงการขุด
ลอกคูคลอง
หนองน้ าพร๎อม
รางระบายน้ า
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อขุดลอก
คลองให๎ลึกมาก
ขึ้นและรองรับ
ปริมาณน้ ามาก
ขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยํางเพียงพอ 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

63. โครงการ
ปรับปรุงคลอง
อีสานเขียว
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
เพื่อใช๎ใน
การเกษตรอยาํง
เพียงพอ 

กว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๒,๕๐๐ 
เมตร ลึก 
๒.๕ เมตร 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยํางเพียงพอ 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

64.  โครงการติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด
ภายในและรอบ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อปูองกันและ
ระวังภัย
อันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล   
โกรกแก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เกิดความ
ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตเลย
ทรัพย์สิน 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

65.  โครงการจัดซ้ือ
โอํงน้ าฝน
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชน
ภายในต าบล มี
โอํงน้ าไว๎ใช๎ 

11 หมูํบ๎าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
โอํงน้ าฝน ไว๎
ใช ๎

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

66.  โครงการ
สนับสนุน
หมูํบ๎านนําอยูํ 
บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

เพื่อให๎บ๎าน
โกรกหวาย ม.9 
เป็นหมูํบ๎านที่
นําอยู ํ

หมูํที่ 9 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 หมูํที่ 9 บ๎านโกรก
หวายหมูํที่ 9 
เป็นหมูํบ๎านที่
นําอยู ํ

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

67.  โครงการ
กํอสร๎างร๎านค๎า
ชุมชน บ๎าน
โกรกหวาย ม.9 

เพื่อให๎บ๎าน
โกรกหวาย ม.9 
มีร๎านค๎าชุมชน
ภายในหมูบํ๎าน 

หมูํที่ 9 100,000.00       หมูํที่ 9 บ๎านโกรก
หวาย ม.9 มี
ร๎านค๎าชุมชน
ภายใน
หมูํบ๎าน 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

68.  โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตในไรํนา (ที่
ท าการชาวนา) 

เพื่อให๎เกษตรกร
มีสภาพความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น 

11 หมูํบ๎าน 75,000.00       11 หมูํบ๎าน เกษตรกรมี
สภาพความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น 

สํวนโยธา,   
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

69.  โครงการปั้นโอํง
น้ าประชารัฐ 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎มี
โอํงน้ าไว๎ใช๎ใน
การกักเกบ็น้ า
เพื่ออุปโภค - 
บริโภค 

11 หมูํบ๎าน 50,000.00       11 หมูํบ๎าน ประชาชนมีที่
กักเก็บน้ าไว๎
ใช๎เพิ่มขึ้น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม,            
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

70.  โครงการบ๎าน
ท๎องถิ่นไทย 
ประชารัฐรํวมใจ
เทิดไท๎องค์
ราชินี 

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน
ผู๎มีรายได๎น๎อย
ในพื้นที่ ที่ยังมี
ความเดือดร๎อน
เร่ืองที่พักอาศัย 

11 หมูํบ๎าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชนมีที่
พักอาศัย
เพิ่มขึ้น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม,            
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

71.  โครงการ
กํอสร๎างหอ
กระจายขําว 
ภายในหมูบํ๎าน 
หมูํที่ 8 บ๎านนา
ตากลม 

เพื่อใช๎ประโยชน์
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมูํที่ 8 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หมูํที่ 8 เพื่อใช๎
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม,            
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

72.  โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. ถนนนา
ตากลม-โนนศรี
คูณ บ๎านนาตาก
ลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 900 
เมตร หนา 
๐.๑2 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 4,500 
ตารางเมตร 

  1,980,000.00     จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

73.  โครงการ
กํอสร๎างประปา
บาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎าง
ประปา
หมูํบ๎านแบบ
บาดาล ๑ 
แหํง 

520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
น้ าอุปโภค 
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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กิจกรรม (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

74.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.            
ถนนจันชนะ 
หมูํที่ ๑      
บ๎านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

701,000.00 701,000.00 701,000.00 701,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

75.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ถนน
ผลึกรุํงโรจน์  
หมูํที่ ๑ บา๎น
โนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชน 
มีความสะดวก  
ในการสัญจรไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

1,262,000.00 1,262,000.00 1,262,000.00 1,262,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

76.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.       
ถนนโนนศรีคูณ 
หมูํที่ ๓ บา๎น
หนองตาปู ุ

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

382,000.00 382,000.00 382,000.00 382,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

77.  โครงการ
กํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล. ซอย ๔ 
หมูํที่ ๓ บา๎น
หนองตาปู ุ

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก  
ในการสัญจรไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

78.  โครงการขุด
เจาะบํอดาล
ประจ าหมูํบา๎น 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ า
พอเพียงในการ
อุปโภคบริโภค 

ความลึกไมํ
น๎อยกวํา 60 
เมตร Ø 6 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
น้ าพอเพียงใน
การอุปโภค
บริโภค 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

79.  โครงการขุด
เจาะน้ าบาดาล
เพื่อการเกษตร 

เพื่อเพิ่มแหลํง
น้ าทาง
การเกษตร
ให๎กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

หมูํที่ ๓ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

มีน้ าใช๎ในการ
ท าเกษตร 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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ของ
โครงการ) 

80.  โครงการวําง
ทํอระบายน้ า 
คสล.ถนนหน๎า
โรงเรียนบ๎าน
โกรกแก๎ว จาก
ถนนหัวถนน-
ดอนอะราง ไป
ทางทิศ
ตะวันตก 
เช่ือมตํอถนน 
โกรกแก๎ว ซอย 
๑ ตัดผํานถนน 
โกรกแก๎ว ซอย 
๕ หมูํที่ ๔ 
บ๎านโกรกแกว๎ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชนในการ
ระบายน้ าไมํให๎ น้ า
ทํวมขัง 

วางทํอ
ระบายน้ า 
ค.ส.ลØ 
ขนาด ๐.๘๐ 
เมตร พร๎อม
บํอพักความ
ยาว ๙๐๐ 
เมตร 

4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

สามารถระบายน้ า
ได๎ดีขึ้น น้ าไมํทํวม
ขัง 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,    
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านัก
การชําง 

81.  โครงการ
กํอสร๎าง
ประปาบาดาล
ประจ าหมูํบา๎น 
หมูํที่ ๔ บา๎น
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎าง
ประปา
หมูํบ๎านแบบ
บาดาล ๑ 
แหํง 

1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,    
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

82.  โครงการขุด
ลอกคลองล า
ไทรโยงให๎ให๎
เช่ือมตํอตํอกัน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการท า
การเกษตร 

จ านวน ๑ 
แหํง 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การท าการเกษตร 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,    
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

83.  โครงการ เพื่อประชาชนมี ขนาดผิว 457,000.00 457,000.00 457,000.00 457,000.00 จ านวน ๑ ประชาชนมี สํวนโยธา,    
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กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน        
หมูํที่ ๕             
บ๎านซับบอน 

ความสะดวกใน
การสัญจร     
ไปมา 

จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๒๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๒เมตร 

โครงการ/ปี ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

84.  โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. ถนนโคก
รัก ซอย ๕ หมูํ
ที่ ๗ บ๎านโคก
รัก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 512 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

85.  โครงการ
กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง
(Asphaltic 
Concrete) 
ถนนโคกรัก 
ซอย ๑ จาก
ถนน หัวถนน-
ดอนอะราง ไป
ทางทิศใต๎ถึง
บ๎านโคกเจริญ 
หมูํที่ ๑๒หมูํที ่
๗ บ๎านโคกรกั 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๐๔ เมตร 

2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

86.  โครงการขุด
ลอกสระดอน
ตาล หมูํที่ ๑๐ 
บ๎านหนองพลวง 

เพื่อมีน้ าไว๎ใช๎ใน
การท าเกษตร 
อุปโภคและ
บริโภค ในการ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชน 

หมูํที่ ๑๐ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
น้ าไว๎ใช๎ในการ
ท าเกษตร 
อุปโภคและ
บริโภค 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

87.  โครงการขยาย
เขตประปา
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎
ตามปกติและ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อให๎
สามารถใช๎
งานได๎
ตามปกติและ
ปลอดภัย 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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88.  โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. ถนน
หนองไขํเทํา - 
หนองตาปูุ 3 
บ๎านโกรกแกว๎ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 
๕.๐๐ เมตร 
ยาว 900 
เมตร หนา 
๐.๑2 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 4,500 
ตารางเมตร 

  1,980,000.00     จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ไปมา 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

89.  โครงการขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

หมูํบ๎าน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชํวงเวลา
กลางคืน 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

90.  โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

หมูํบ๎าน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชํวงเวลา
กลางคืน 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

91.  โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 
ในต าบล โกรก
แก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํง
ทั่วถึง 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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92.  โครงการ
ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาในชํวงเวลา
กลางคืน 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เพื่อประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มาในชํวงเวลา
กลางคืน 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

93.  โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า
ภายใน หมูํที่ 5 
บ๎านซับบอน 

เพื่อระบายน้ า
ภายในหมูํที ่5 
ในการบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน 

กว๎าง 0.08 
เมตร ยาว 
1,300 เมตร 
พร๎อมบํอพกั 
131 บํอ 

2,637,000.00 2,637,000.00 2,637,000.00 2,637,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ระบายน้ าใน
ต าบลโกรก
แก๎ว 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

94.  โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 2 
ข๎างทาง ถนน
จากปาูยเข๎า
หมูํบ๎านไปทาง
ทิศใต๎ 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชน
ในการปูองกัน
ปัญหาน้ าทวํม 

กว๎าง 0.๐8 
เมตร ยาว 
1,300 เมตร   
พร๎อมบํอพกั 
131 บํอ 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ระบายน้ าใน
ต าบลโกรก
แก๎ว 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

95.  โครงการวางทํอ
ระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน 
หมูํที่ ๖ บา๎น
โคกสามัคคี 

เพื่อระบายน้ า 
ไมํให๎น้ าทํวมขัง
ในการบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน 

วางทํอ
ระบายน้ า 
ค.ส.ลØ 
ขนาด ๐.๘๐ 
เมตร พร๎อม
บํอพักความ
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สามารถ
ระบายน้ าได๎ดี
ขึ้นน้ าไมํทํวม
ขัง 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

96.  โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า
ภายในหมูบํ๎าน 
หมูํที่ ๘ บา๎นนา
ตากลม 

เพื่อระบายน้ า 
ไมํให๎น้ าทํวมขัง 
ในการบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน 

วางทํอ
ระบายน้ า
ค.ส.ลØ 
ขนาด ๐.๘๐ 
เมตร พร๎อม
บํอพักความ
ยาว ๙๐๐ 
เมตร 

4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สามารถ
ระบายน้ าได๎ดี
ขึ้น น้ าไมํทํวม
ขัง 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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97.  โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อระบายน้ า
ในต าบลโกรก
แก๎วเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ระบายน้ าใน
ต าบล โกรก
แก๎วประชาชน
ไมํเดือดร๎อน 

สํวนโยธา,    
กองโยธา,   
กองชําง,     
กองชําง
สุขาภิบาล,  
กองประปา, 
ส านักชําง, 
ส านักการชาํง 

98.  โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า ถนน
โนนศรีคูณ ( ๒ 
ฝั่ง) หมูํที่ ๓ 
บ๎านหนองตาปู ุ

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ให๎กับประชาชน
ในการระบาย
น้ าไมํให๎น้ าทํวม
ขัง 

รางระบาย
รูปตัวยูฝา
รางวีขนาด
กว๎าง ๐.๖๗ 
เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 
สูง ๐.๕๐ 
เมตร 

2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

สามารถ
ระบายน้ า   
ได๎ดีขึ้น น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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99.  โครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดและ
โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลโกรกแก๎วมี
ความรู๎เกี่ยวกับยา
เสพติดและ
โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติดและ
โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์
เพิ่มมากขึ้น 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

100.  โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ด๎าน
การจราจรและ
ปลูกฝังวินัยจราจร 

เพื่อให๎ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ 
ข๎อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

ประชาชน 
นักเรียน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมได๎รับ
ความรู๎เข๎าใจ
เกี่ยวกบั กฎ 
ระเบียบ 
ข๎อบังคับ ที่
เกี่ยวกบั
การจราจร 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

101.  โครงการรณรงค์ 
ปลอดเหล๎างานศพ 

เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชน 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เป็นชุมชน
ปลอดเหล๎า 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

102.  โครงการรณรงค์เลิก 
สูบบุหรี่และดื่มสุรา 

เพื่อให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกีย่วกบั
โทษของบุหรี่ และ
สุรา 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎อบรมมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
โทษของบุหรี่
และสุรา 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

103.  โครงการรณรงค์งด
สูบบุหรี่งดเหล๎า
เข๎าพรรษา 

เพื่อประชาชนต าบล 
โกรกแก๎วเข๎าใจโทษ
และประโยชน์ของ
การงดสูบบุหรี่ 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
ตระหนักถึง
โทษและ
ประโยชน์ มาก
ขึ้น 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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104.  โครงการของบ
สนับสนุนจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อสนับสนุนการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชน 

จ านวน 10 
เครื่อง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน 10 
เครื่อง 

ประชาชนมี
เครื่องออก
ก าลังกาย
ประจ าต าบล 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

105.  โครงการของบ
สนับสนุน อสม.
ประจ าหมูํบา๎น
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นทุนในการ
บ ารุงด๎านสุขภาพ 
ประจ าหมูํบา๎น 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

อสม.มี
งบประมาณ 
ในการ
บริหารงาน
อยํางเป็น
ระบบ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

106.  โครงการ
สนับสนุนการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรคฉี่หน ู

เพื่อราษฎรมี
สุขภาพพลานามยัด ี

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ราษฎรมี
สุขภาพ
พลานามัยด ี

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

107.  โครงการปูองกัน
ไข๎เลือดออก
ภายในต าบล 

เพื่อก าจัดยุงลายซ่ึง
เป็นสาเหตุของ
ไข๎เลือดออก 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน 
ได๎รับการ
ปูองกัน
ไข๎เลือดออก 
กันอยาํงทั่วถึง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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108.  โครงการ
สนับสนุนการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า ภายใน
ต าบล 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ๎า 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยใน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

109.  โครงการควบคุม
ปูองกันโรคติดตํอ
และไมํติดตํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
โรคติดตํอในชุมชน
โดยการสร๎างการมี
สํวนรํวม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 
(จ านวน 11 
หมูํบ๎าน) 

ประชาชน
ได๎รับแก๎ไข
และปูองกัน
ปัญหา
โรคติดตํอ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

110.  โครงการปูองกัน
โรคไข๎หวัดนก 

เพื่อปูองกันการเกิด
โรคไข๎หวัดนกไมํให๎
แพรํระบาดไปสูํคน
ได๎ 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนปีละ 
3 ครั้ง 
(จ านวน 11 
หมูํบ๎าน) 

ประชาชน
ได๎รับการ
ปูองกันจาก
โรคไข๎หวัดนก 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

111.  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกลุํม
เด็กวัยเรียน เพือ่
ตํอต๎านการใช๎ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การแพรํระบาดยา
เสพติด 

เด็กและ
เยาวชน
ภายใน
ต าบลโกรก
แก๎ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะในการ
หลีกเล่ียงและ
ปฏิเสธการใช๎
ยาเสพติด 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

112.  โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์
เล้ียง 

เพื่อปูองกันโรค
และควบคุมโรคใน
สัตว์เล้ียงตํางๆ 
ไมํให๎ มีการแพรํ
ระบาด 

จ านวน11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 3 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
ได๎รับการ
ปูองกันจาก
โรคระบาดใน
สัตว์เล้ียง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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113.  โครงการจัดท า
ก๏าชชีวภาพ 

เพื่อเป็นการการ
อนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม และ
การเกษตร 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
พลังงานก๏าช
ชีวภาพ เชํน 
ใช๎เป็น
เช้ือเพลิงในเตา
หุงต๎มใน
ครัวเรือนฯลฯ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

114.  โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพํนหมอก
ควัน ประจ า
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อเป็นอุปกรณ์
ก าจัดยุงลายของ
ต าบล 

จ านวน3 
เครื่อง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 3 
เครื่อง 

ประชาชน
ได๎รับปูองกัน 
จากยุงลาย 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

115.  โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดภายใน
ต าบล 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาเสพติด
ภายในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

สามารถ
ควบคุมการ
ขยายตัวของ
ปัญหายาเสพ
ติดและการ
แพรํระบาด
ของยาเสพติด
ในพื้นที่ลงได๎ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

116.  โครงการด๎านการ
บ าบัดรักษาผู๎
เสพ/ผู๎ติดยาเสพ
ติด 

เพื่อบ าบัด/ฟื้นฟูผู๎
เสพยาเสพติดให๎
กลับคืนสํูสังคม
อยํางปกติสุข 

ผู๎เสพยา
เสพติด
ภายใน
ต าบล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวนผู๎ที่
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
ผําน
กระบวนการ
บ าบัด 

เยาวชนมี
จิตส านึกที่ดีจะ
ไมํยุํงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและ 
มีความกตัญญ ู

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

117.  โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี  
ผู๎ผํานการบ าบัด
ฟื้นฟูผู๎เสพ/ผู๎ติด
ยาเสพติดโดย
ระบบสมัครใจ 

เพื่ออบรมอาชพี
ให๎แกํ ผู๎ผํานการ
บ าบัดฟื้นฟ ูผู๎เสพ
ให๎สามารถด าเนิน
ชีวิตอยาํงปกติเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

ผู๎ผํานการ
บ าบัด/
ฟื้นฟ ู

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ผู๎ผํานการ
บ าบัดมี
อาชีพเลี้ยง
ตัวเอง 

ผู๎ผํานการ
บ าบัดมีอาชพี
เล้ียงตัวเอง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

118.  โครงการสํงเสริม เพื่อให๎ประชาชน จ านวน 11 หมูํบ๎าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน เพื่อให๎ สํวนสวัสดิการ
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การเรียนรู๎และ
เข๎าถึง
สารสนเทศ 
สังคมออนไลน์ 

มีความรู๎และ
เข๎าถึงส่ิงที่เกิดขึ้น
ในโลก ยุค
ปัจจุบัน 

11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
ความรู๎และ
เข๎าถึงส่ิงที่
เกิดขึ้นในโลก
ยุคปัจจุบัน
มากขึ้น 

สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

119.  เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย
โรคเอดส์ 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยโรคเอดส์ให๎ 
ได๎รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน 11 หมูํบ๎าน 90,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 จ านวน 
11 
หมูํบ๎าน 

จ านวน 11 
หมูํบ๎านๆ ละ 
10 คนเพิ่มปี
ละ 5 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,             
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

120.  โครงการสํงเสริม
อาชีพให๎กบั
ผู๎สูงอายุภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนและ
สํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุ
ภายในต าบล 

จ านวน 11 หมูํบ๎าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 
11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุน
อาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

121.  โครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทาง
สังคมให๎เด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 
(กิจกรรม 
สํงเสริมการ
เรียนรู๎ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อสํงเสริม
และปลูกฝังให๎เด็ก
และเยาวชนน า
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
2.เพื่อสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทาง
สังคมให๎เด็กและ
เยาวชนสามารถ
ใช๎ชีวิตได๎อยําง
สมดุล ทํามกลาง
การเปลี่ยนแปลง
ตํางๆ ที่เกิดขึ้น 

เชิงปริมาณ เด็กและ
เยาวชนต าบลโกรก
แก๎ว จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ เด็กและ
เยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู๎ รู๎จักการใช๎
ชีวิตแบบพอเพียง 
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณคํา ของ
ทรัพยากรตํางๆ รู๎จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ 
แบํงปัน และรู๎จกัอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยาํงมี
ความสุข หมูํที ่
1,3,4,5,6,7,8,9,10 
,11 และ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
โกรกแก๎วมี
ภูมิค๎ุมกันและ
สามารถน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

122.  โครงการคัด
กรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

เพื่อให๎ความรู๎
เร่ืองการปูองกัน
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต๎านม 

จ านวน 11 หมูํบ๎าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 
11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับกาตรวจ
มะเร็งปาก
มดลูกและ
มะเร็งเต๎านม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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123.  โครงการสํงเสริม
สุขภาพสตรีกอํน
และหลังวัยหมด
ประจ าเดือน 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
สตรีภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎
การสํงเสริม
สุขภาพสตรี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

124. โครงการอบรมให๎
ความรู๎เรื่องสิทธิ 
หน๎าที่ของสตรี
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ความรู๎
เกี่ยวกบัสิทธิ 
หน๎าที่ของสตรี 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎
เร่ืองสิทธิหน๎าที่
ของสตรี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

125.  โครงการบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข
แบบ ABC (Area 
Based 
Collaborative 
Research) 

เพื่อบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแบบ ABC 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ต าบลโกรกแก๎ว
มีการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข
แบบ ABC 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

126.  โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
การต้ังครรภ์กํอน
วัยอันควร 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขการต้ังครรภ์
กํอนวยัอันควร 
ภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎ใน
การปูองกัน
และแก๎ไขการ
ตั้งครรภ์กํอน
วัยอันควร 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

127.  โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
ความรุนแรงตํอ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาความ
รุนแรงตํอเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎ใน
การปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาความ
รุนแรงตํอเด็ก 
สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

128.  โครงการสํงเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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129.  โครงการสํงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎
พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

130.  โครงการสํงเสริม
และพัฒนาสตรีใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

สตรีในต าบล
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาในด๎าน
ตํางๆ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

131.  โครงการกองทุน
แมํของแผํนดิน 
50% ของต าบล 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จ านวน 4 
หมูํบ๎านๆ 
ละ35,000 
บาท 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 จ านวน 4 
หมูํบ๎านๆ 
ละ35,000 
บาท 

เพื่อปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

132.  โครงการจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนภายใน
ต าบล 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนภายใน
ต าบล 

จ านวน 
963 
ครัวเรือน 

25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 
963 
ครัวเรือน 

เทศบาลได๎รับ
ประโยชน์ใน
การน าข๎อมูล
มาศึกษาเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
รับผิดชอบ
เพื่อให๎
ประชาชนมี
ความเป็นอยูํที่
ดีตํอไป 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

133.  โครงการร๎อยรัก 
ร๎อยดวงใจ 
หํวงใยผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

134.  โครงการการ
เตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าสูํ
วัยผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

สํวนสวัสดิการ
สังคม,         
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 
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135.  โครงการพัฒนา
สตรีและ
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็ง ของ
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ครอบครัวในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
ต าบลได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาความ
เข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

136.  โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณชมรม
ผู๎สูงอายุต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณชมรม
ผู๎สูงอายุต าบลโกรก
แก๎ว 

ต าบลโกรก
แก๎ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ต าบลโกรก
แก๎ว 

ชมรมผ๎ูสูงอายุ
ต าบลโกรกแก๎ว
ได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

137.  โครงการจัดตั้ง
ศูนย์สงเคราะห์ 
คนพิการและ
ผู๎สูงอายุใน
หมูํบ๎าน ม.7 

เพื่อชํวยเหลือคน
พิการและ ผู๎สูงอายุ
ในหมูํบ๎าน 

หมูํที่ 7 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 7 คนพิการและ
ผู๎สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

138.  โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกลุํม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ า
หมูํบ๎านม.7 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนกลุํม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

หมูํที่ 7 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หมูํที่ 7 ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุนกลุํม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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139.  เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุให๎ ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ 

จ านวน 11 
หมูํบ๎านๆ
ละ 478 
คนเพิ่มปี
ละ 40 คน 

3,788,400.00 4,076,400.00 4,364,400.00 4,364,400.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎านๆ
ละ 478 
คนเพิ่มปี
ละ 40 คน 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

140.  เบี้ยยังชีพผู๎
พิการ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎
พิการให๎ ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ 

จ านวน 11 
หมูํบ๎านๆ
ละ 110 
คนเพิ่มปี
ละ 15 คน 

1,056,000.00 1,200,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎านๆ
ละ 110 
คนเพิ่มปี
ละ 15 คน 

ผู๎พิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

141.  โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
และสํงเสริม
กลุํมอาชีพ
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนและ
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
ภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

142.  โครงการเลี้ยง
ปลาในบํอ
พลาสติก
ภายใน
ครัวเรือน 

เพื่อให๎ประชาชน
ในต าบล มีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

143.  โครงการปลูก
ผักสวนครัวรั้ว
กินได๎ภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในต าบล มีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
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สังคม 

144.  โครงการ
สนับสนุนพํอ
พันธุ์โค บา๎น
โกรกหวาย ม.9 

เพื่อให๎มีพํอพันธุ์
โคพันธุ์ดีไว๎ขยาย
พันธ์โคภายใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ 9 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หมูํที่ 9 ประชาชนใน
หมูํบ๎าน มพีํอ
พันธ์โคไว๎
ขยายพันธุ ์

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

145.  โครงการจัดตั้ง
กลุํมเลี้ยงสุกร
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในต าบล มีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

146.  โครงการฝึก
อาชีพชํางท า
ทองภายใน
หมูํบ๎านบ๎าน
หนองพลวง ม.
10 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

147.  โครงการ
สํงเสริม
สนับสนุนกลุํม
ทอผ๎า ม.5 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

148.  โครงการ
สํงเสริมและ
จัดตั้งกลุํมกลอง
ยาว ม.9 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

หมูํที่ 9 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 9 ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
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สังคม 

149.  โครงการจัดตั้ง
กองทุนสํงเสริม
อาชีพ ม.12 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมี
กองทุนสํงเสริม
อาชีพ 

หมูํที่ 12 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 12 ประชาชนมี
กองทุน
สํงเสริมอาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

150.  โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
เกษตรกรรม
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

151.  โครงการ
สํงเสริมอาชีพ
ให๎กับ ผู๎พกิาร 
ผู๎ด๎อยโอกาส
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนและ
สํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส
ภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับการ
สนับสนุน
อาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

152.  โครงการอบรม
สํงเสริมอาชีพ 
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

153.  โครงการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการผลิต
สินค๎าภายใน
ต าบลให๎มี
มาตรฐานเป็นที่
นิยม 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

154.  โครงการ
สํงเสริม
สนับสนุนสินค๎า 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุน

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
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OTOP ภายใน
ต าบล 

เสริม อาชีพ ส านักสวัสดิการ
สังคม 

155.  โครงการ
สํงเสริม
พัฒนาการแปร
รูปสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์
ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

156.  โครงการ
สํงเสริมการจัก
สานภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุน
อาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

157.  โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
หนึ่งคน หนึ่ง
อาชีพ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุน
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

158.  โครงการ
สนับสนุนศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน
ภายในหมูบํ๎าน 
บ๎านนาตากลม 
ม.8 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ภายในหมูบํ๎าน 

หมูํที่ 8 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 8 ประชาชนมี
ศูนย์ฝึกอาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

159.  โครงการ
สนับสนุน
สํงเสริมการ

เพื่อพัฒนาอาชพี
ให๎แกํประชาชน
ภายในต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
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พัฒนาอาชีพ
ภายในต าบล 

ส านักสวัสดิการ
สังคม 

160.  โครงการ
สํงเสริม
สนับสนุน
งบประมาณ
กลุํมทอเสื่อกก 
ม.5 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

หมูํที่ 5 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 5 ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

161.  โครงการ
สํงเสริมกลุํม
เล้ียง แมงสะดิ้ง
จิ้งหรีด ม.9 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎านมีอาชพี
และมีรายได๎เสริม 

จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/
ปี 

ประชาชนมี
อาชีพและ มี
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

162.  โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
หัตถกรรมตําง 
ๆ ภายในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

163.  โครงการ
ฝึกอบรมให๎
ความรู๎และ
พัฒนาทักษะใน
การประกอบ
อาชีพภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ในหมูํบ๎าน มี
อาชีพและมีรายได๎
เสริม 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เสริม 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

164.  โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ของบุคลากร
การศึกษาฯ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
บุคลากร ครู/
ผู๎ชํวยครูดูแล
เด็ก เข๎าใจ

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
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คณะกรรมการ
ศูนย์ฯบุคลากร
ทางการศึกษา 
ครูผ๎ูดูแลเด็ก 
และผู๎ชํวยครู
ดูแลเด็ก 

แนวทางปฏบิัติ
ของศูนย์ฯมาก
ขึ้น 

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

165.  โครงการ
ชํวยเหลือเด็ก
ด๎อยโอกาสทาง
การศึกษา
ภายในต าบล
เรียนดีแตํ
ยากจน 

เพื่อชํวยเหลือ
เด็กด๎อยโอกาส
ทางการศึกษา 
ให๎มีโอกาสได๎
เรียนตํอมาก
ขึ้น 

จ านวน 11 หมูํบ๎าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

เด็ก
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ได๎รับ
การสนับสนุน
ในด๎าน
ทุนการศึกษา 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

166.  โครงการ
สํงเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู๎ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู๎ด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

จ านวน 11 หมูํบ๎าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ได๎รับ
การเรียนรู๎ 
ขยาย/สืบทอด
ตํอรุํนหลังเพื่อ
เป็นประโยชน ์

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

167.  โครงการ
ประชุม
ผู๎ปกครอง
ประจ าป ี

เพื่อประชุม
ผู๎ปกครอง 
ซักซ๎อม
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

จ านวน 2 ครั้ง/ปี   10,000.00     จ านวน 2 ครั้ง/
ปี 

ผู๎ปกครอง
เข๎าใจในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

168.  โครงการ
อาหาร
กลางวันของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริม
อาหาร
กลางวันของ
เด็กให๎ได๎รับ
ครบถ๎วน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี   700,000.00 700,000.00  700,000.00  จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ตลอดปี 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
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ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

169.  โครงการ
อาหารเสริม
(นม)ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อเด็ก
นักเรียนได๎รับ
อาหารเสริม
(นม) ซ่ึงดีตํอ
สุขภาพเพือ่
ความ
เจริญเติบโต 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎ดื่มนมทุก
คนตลอดทั้งปี
ท าให๎มี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

170.  โครงการ
อาหารเสริม
(นม)ของ
โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
บริการ
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

เพื่อเด็ก
นักเรียนใน
เขตพื้นที่
บริการได๎รับ
อาหารเสริม
นมทุกคน 

จ านวน ๑ โครงการ/ป ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎ดื่มนมทุก
คนตลอดทั้งปี
ท าให๎มี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

171.  โครงการ
จัดหาสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
ต าบลโกรก
แก๎ว (คําราย
หัว) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ที่ครบสมบูรณ์
เพียงพอ 

จัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  200,000.00     จ านวน 4 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ที่ครบสมบูรณ์
เพียงพอ 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

172.  โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จําย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน 6 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
บริหารเงิน
รายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
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กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

173.  โครงการ
สํงเสริม
ศักยภาพ
การจัด
การศึกษา
ของครู /
ผู๎ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนา/
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ/
ศักยภาพของ
ครู/ผ๎ูดูแลเด็ก 

ครู/ผ๎ูดูแลเด็ก 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ครู/ผ๎ูดูแล
เด็กได๎รับการ
พัฒนาอยาํง
ตํอเนื่อง 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

174.  โครงการ
พาน๎องทํอง
ธรรมะ 

เด็กนักเรียน
และเยาวชน
ต าบลโกรก
แก๎วมี
จิตส านึกและ
เข๎าใจบทบาท

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรก
แก๎ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรียน
และเยาวชน
ต าบลโกรก
แก๎วมี
จิตส านึกและ
เข๎าใจ

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
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ของตนเองใน
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให๎มี
ระเบียบวินยั
มากยิ่งขึ้น 

บทบาทของ
ตนเองในการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให๎
มีระเบียบ
วินัยมาก
ยิ่งขึ้น 

และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

175.  โครงการ
คุณธรรม 
สานสายใย
ครอบครัว 

ผู๎ปกครอง 
นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
โรงเรียนใน
เขตต าบล
โกรกแก๎ว ครู 
อาจารย์ คณะ
ผู๎บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎าง
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

ผู๎ปกครอง นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
โรงเรียนในเขตต าบล
โกรกแก๎ว ครู 
อาจารย์ คณะ
ผู๎บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎าง
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ผู๎ปกครอง 
นักเรียน
ระดับชั้น ป.
6 โรงเรียนใน
เขตต าบล
โกรกแก๎ว ครู 
อาจารย์ 
คณะ
ผู๎บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎าง
เทศบาล
ต าบลโกรก
แก๎ว 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

176.  โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
แผนพัฒนาฯ
ที่เป็น
แนวทางใน
การปฏิบัต ิ

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

177.  โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อประเมิน
คุณภาพ
ภายใน(SAR) 
ส าหรับ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรก

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ต าบลโกรก
แก๎ว มีการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในเพื่อ

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
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แก๎ว เป็นแนวทาง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

178.  โครงการจัด
กิจกรรม 
ประเพณี 
วันส าคัญ
ตํางๆ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ต าบลโกรก
แก๎ว 

เพื่อ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตํางๆ
ในรอบปี 

จ านวน 10 
โครงการ/ปี 

  120,000.00 120,000.00  120,000.00  จ านวน 10 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ
ตลอดทั้งปี 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

179.  โครงการ
จัดหา/ซ้ือ
วัสดุ 
อุปกรณ์
ผลิตสื่อ

เพื่อพัฒนาการ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
ตรงตามหนํวย
การเรียนใน

ครูมีความ
กระตือรือร๎นในการ
ใช๎ส่ือประกอบการ
ในการเตรียมความ
พร๎อม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 2 
โครงการ/
คน/ปี 

ครูใช๎สื่ออยํางมี
คุณคํา และการ
น าสื่อที่
เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช ๎

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
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นวัตกรรม
การเรียน
การสอน 

แผนการจัด
ประสบการณ์
ครบ 40 หนํวย 

การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

180.  โครงการ
เข๎าคําย
พุทธบุตร 

1.เพื่อให๎เด็ก
และเยาวชน
เข๎าใจหลักธรรม
ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา
ที่จ าเป็นตํอการ
ด าเนินชีวิตและ 
น าหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให๎เด็ก
และเยาวชน
ประพฤติปฏบิัติ
ตนเป็นคนดี
ตามหลัก
ไตรสิกขา คือ
เป็นผู๎มีศีล 
สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอยาํงที่
ดีในสังคม 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน 3 แหํง 
จ านวน 100 คน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

1.เพื่อให๎เด็ก
และเยาวชน
เข๎าใจหลักธรรม
ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา
ที่จ าเป็นตํอการ
ด าเนินชีวิตและ 
น าหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให๎เด็ก
และเยาวชน
ประพฤติปฏบิัติ
ตนเป็นคนดี
ตามหลัก
ไตรสิกขา คือ
เป็นผู๎มีศีล 
สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอยาํงที่
ดีในสังคม 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

181.  โครงการจัด
กิจกรรมวัน
สงกรานต์ วัน
สัปดาห์ผู๎สูงอายุ
แหํงชาติ และ
วันครอบครัว 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
ของไทย 

11 หมูํบ๎าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11 หมูํบ๎าน ประเพณีไทย
ได๎รับการสืบ
สานตํอไป 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,  กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
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ส านักการศึกษา 

182.  โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกํ
นักเรียน เด็ก 
และเยาวชน
ภายในต าบล 

เพื่อจัดอบรมในการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกํเด็ก
นักเรียน เยาวชน
ภายในต าบล 

เด็ก นักเรียน 
เยาวชนภายใน
ต าบลจ านวน 80 
คน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 80 
คน 

เด็กนักเรียน 
เยาวชน
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว
ได๎รับการ
อบรมในด๎าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

183.  โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชน
แหํงชาติภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมในวัน
เยาวชนแหํงชาติใน
การด าเนินกิจกรรม
ตํางๆ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เยาวชน
ตระหนักในวัน
ส าคัญ และได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรมเกิด
ความสมัคร
สมานสามัคคี 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

184.  โครงการ
สํงเสริมและ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกบั
ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อสํงเสริมการเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

20,000.00       จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรียนรู๎
และเข๎าใจใน
การเข๎าสูํ
ประชาคม
อาเซียน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
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และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

185.  โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ
ในเขตพื้นที่
บริการ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

จ านวน 4 แหํง/
ปี 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 จ านวน 4 
แหํง/ปี 

วันเด็ก
แหํงชาติ
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุนใน
การจัด
กิจกรรม
ตํางๆ 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

186.  โครงการ
จัดหากระบะ
ทรายเสริม
พัฒนาการ
เด็กพร๎อม
อุปกรณ์ 

เพื่อจัดหากระบะ
ทรายพร๎อมเครื่อง
เลํนพัฒนาการแกํ
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรียน
มีสนามเด็ก
เลํนที่
สมบูรณ์
เพิ่มขึ้นด๎าน
พัฒนาการ
ของเด็ก 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

187.  โครงการ
อนุรักษ์ศิลปะ
แมํไม๎มวยไทย 
คงไว๎เพื่อ
ความเป็นไทย
ภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเห็น
ความส าคัญและ
อนุรักษ์รักษาไว๎ซ่ึง
ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงาม
สมกับได๎รับค าขวัญ
นักกีฬาเหรียญทอง
โอลิมปิก 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ประชาชน 
เยาวชน ได๎
เห็น
ความส าคัญ 
และได๎เรียนรู๎
ในกีฬามวย
ไทยและมวย
สากลมากขึ้น 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

188.  โครงการจัด
กิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติด
เทศบาล

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนจัด
กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬา ต๎านยาเสพติด
ของเทศบาลต าบล

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

สร๎างความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ภายในต าบล 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
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ต าบลโกรก
แก๎ว 

โกรกแก๎ว การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

189.  โครงการจัด
กิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา
ของเด็ก
นักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

เด็กได๎รับ
พัฒนาการที่
สมวัยท าให๎มี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

190.  โครงการ
แขํงขันกีฬา
สันนิบาต
เทศบาล
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาสันนิบาต
เทศบาล 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ความสัมพันธ์
ระหวําง
เทศบาลมี
ความสมัคร
สมานสามัคคี
เป็นหนึ่ง
เดียว 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

191.  โครงการ
สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา
แกํเด็ก/

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาแกํเด็ก/

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ภายในต าบล
ได๎รับสํงเสริม

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
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เยาวชนและ
ประชาชน
ภายในต าบล 

เยาวชนและ
ประชาชนในการ
รํวมหรือสํงเข๎ารํวม
หรือจัดกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา 

และ
สนับสนุน
ทางด๎าน
กิจกรรมกีฬา 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

192.  โครงการ
ฝึกอบรมและ
สํงเสริม
สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
แกํเด็ก 
เยาวชน
ภายในต าบล 

เพื่อฝึกอบรมพร๎อม
สํงเสริมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให๎แกํเด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

เยาวชนได๎รับ
การฝึกอบรม
และมี
อุปกรณ์กีฬา
ในการเลํน
กีฬาเพื่อ
หํางไกลยา
เสพติด 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

193.  โครงการ
กํอสร๎างสนาม
เด็กเลํนพร๎อม
อุปกรณ์ ภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่อกํอสร๎าง
สนามเด็กเลํน 
พร๎อมอุปกรณ์
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน 11 
แหํง/หมูํบ๎าน 

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 จ านวน 
11 แหํง/
หมูํบ๎าน 

เด็กมีที่เลํน
เพื่อ
พัฒนาการ
และผํอน
คลาย 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
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กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

194.  โครงการ
กํอสร๎างลาน
กีฬา ต๎านยา
เสพติดภายใน
ต าบล 

เพื่อกํอสร๎างลาน
กีฬาต๎านยาเสพ
ติด 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 จ านวน 
11 
หมูํบ๎าน 

หมูํบ๎านมี
ลานกีฬาไว๎
ใช๎ในการ
ออกก าลัง
กายและ
เลํนกีฬา 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

195.  โครงการจัด
กิจกรรมแขํงขัน
กีฬาต๎านยาเสพ
ติดภายใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการแขํงขัน
กีฬาต๎านยาเสพ
ติดของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่
บริการ 

จ านวน 3 
โครงการ/ปี 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 3 
โครงการ/
ป ี

นักเรียนได๎
รํวม
กิจกรรม
กีฬาต๎าน
ยาเสพติด 
รู๎แพ๎ รู๎ชนะ 
รู๎รักสามัคคี 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

196.  โครงการ
สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา
ฟุตบอล 
มวก.คัพ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา
ฟุตบอล มวก.คัพ 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

กีฬา
ฟุตบอล 
มวก.คัพ 
ได๎รับการ
สํงเสริม
และ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

197.  โครงการ
สํงเสริม
พระพุทธศาสนา
ในวันเข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในวัน
เข๎าพรรษา 

จ านวน 4 
แหํง/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 4 
แหํง/ปี 

วัน
เข๎าพรรษา
ได๎รับการ
สํงเสริม
และ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

198.  โครงการ
สํงเสริมจัด
กิจกรรมวัน
พํอ

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม วันพํอ
แหํงชาติ 

จ านวน 3 
แหํง/ปี 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน 3 
แหํง/ปี 

กิจกรรมวันพอํ
แหํงชาติได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
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แหํงชาติ การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

199.  โครงการ
สํงเสริมจัด
กิจกรรมวัน
แมํ
แหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม วันแมํ
แหํงชาติ 

จ านวน 3 
แหํง/ปี 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน 3 
แหํง/ปี 

กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

200.  โครงการ
สนับสนุน
ประเพณี
ท าบุญ
กลางบ๎าน 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนประเพณี
ท าบุญกลางบา๎น
ภายในต าบล 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

งานประเพณี
ท าบุญกลางบา๎น
ได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

201.  โครงการ
สนับสนุน
การจัด
กิจกรรม
ประเพณี
และวัน
ส าคัญ
ตํางๆ
ภายใน
ต าบล 

เพื่อจัดและ
สํงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญตลอดทั้ง
ป ี

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

วันส าคัญและ
ประเพณีตํางๆ
ได๎รับการสํงเสริม
และสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม 

สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

202.  โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
ขึ้นเขา
พนมรุ๎ง
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ๎งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

งานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ๎งได๎รับ
การสํงเสริมให๎สืบ
ทอดตํอไป 

สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

203.  โครงการ
อุดหนุนวัดใน
เขตพื้นที่
บริการตาม

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณีลอย
กระทงในเขต

จ านวน 4 
โครงการ/ปี 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จ านวน 4 
โครงการ/ปี 

งานประเพณี
ลอยกระทงได๎รับ
การสํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
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โครงการ
สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

พื้นที่บริการ(วัด) กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

204.  โครงการ
สนับสนุน
ประเพณี
ท าบุญข๎าวคูณ
ลานภายใน
ต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน
ประเพณีท าบุญ
ข๎าวคูณลาน
ภายในต าบล 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

งานประเพณี
ท าบุญข๎าวคูณ
ลานได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

205.  โครงการ
สนับสนุน
ประเพณีกวน
ข๎าวทิพย์ 
ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน
ประเพณีกวน
ข๎าวทิพย์ภายใน
ต าบล 

จ านวน 2 
แหํง/ปี 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 2 
แหํง/ปี 

งานประเพณี
กวนข๎าวทิพย์
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

206.  โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีของดี
โนนสุวรรณ 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีของดี
โนนสุวรรณ 

จ านวน 2 
โครงการ/ปี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน 2 
โครงการ/ปี 

งานประเพณี
ของดีโนน
สุวรรณ ได๎รับ
การสํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

207.  โครงการคําย
เยาวชน
อาสาสมัคร
สร๎างภูมิค๎ุมกัน
สังคมในมิติ
วัฒนธรรม 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อสํงเสริมการ
เข๎าคํายของ
เยาวชน
อาสาสมัครสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันสังคม
ในมติวัฒนธรรม 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เยาวชน
อาสาสมัครได๎รับ
การอบรมใน
เร่ืองของ
วัฒนธรรมท าให๎
เกิดความยึดมั่น
เช่ือมั่นและ
เช่ือถือในเร่ือง
วัฒนธรรม 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

208.  โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน,

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนแสดง

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎
แสดงความ

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
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ประชาคมต าบล 
เทศบาลโกรกแกว๎ 

ความคิดเห็น 
ปัญหาของ
ชุมชน ได๎ตรงจุด
และได๎ปัญหาที่
แท๎จริง 

คิดเห็น ได๎มี
สํวนรํวมใน
การแก๎ปญัหา
ชุมชนและ
เสนอปัญหา
ของชุมชน ท า
ให๎แก๎ปัญหาได๎
ตรงจุด 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

209.  โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
และบริการ
ประชาชน
ภายในต าบล 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

เทศบาล
ประชาสัมพันธ์
และบริการ
ประชาชน
ภายในต าบล 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

210.  โครงการอบรม
เสริมสร๎างความรู๎
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย
ภายในต าบล 

เพื่อให๎
ประชาชนใน
ต าบล โกรกแกว๎
มีความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน ๑๑ 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านมี
ความรู๎เข๎าใจ
ใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

211.  โครงการหมูํบ๎านยาํน
บาป รักษาศีล 5 
เหนือกวาํสิ่งใดในโลก
เป็นหัวใจส าคัญที่ดี
ที่สุดของดี 1 

เพื่อให๎
ประชาชนท า
ความดี ละเว๎น
ความชั่ว และ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนอยูํในศีลใน
ธรรม 

จ านวน ๑ ครั้ง/
ป ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
ปฏิบัติตนเป็น
คนดีและ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
หลักศีล 5 
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

212.  โครงการจัดท า
สวนสุขภาพ
ประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่
พักผํอน หยํอน
ใจ 

จ านวน 1 แหํง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน 1 
แหํง 

มีสวนสุขภาพ
ส าหรับ
พักผํอน 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 



 หน๎า 67 
 

กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

213.  โครงการ
สํงเสริม การรี
ไซเคิลขยะ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ให๎ประชาชนใน
พื้นที่ รีไซเคิล

11 หมูํบ๎าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11 หมูํบ๎าน ฟื้นฟู
สภาพแวดล๎อม
ภายในต าบลให๎
ดีขึ้น 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
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ขยะ กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

214.  สมทบ
งบประมาณ
กองทุน
สวัสดิการ

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

กลุํมกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมี
งบประมาณ

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
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ชุมชน สนับสนุน สวัสดิการสังคม 

215.  โครงการ
ฝึกอบรมการ
กรีดยางพารา
บ๎านนาตากลม 
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎
เรียนรู๎วิธีการกรีด
ยางพารา ที่ถูกวิธ ี

หมูํที่ 8 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 หมูํที่ 8 เกษตรกรได๎
เรียนรู๎วิธีการ
กรีดยางพารา
ที่ถูกวธิ ี

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

216.  โครงการ
สนับสนุน
กองทุนสถาบัน
การเงินบ๎าน
ซับบอน หมูํที่ 
5 

เพื่อสนับสนุน
กองทุนสถาบัน
การเงิน บ๎านซับ
บอน หมูํที ่5 

หมูํที่ 5 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 5 กองทุน
สถาบัน
การเงินบ๎าน
ซับบอน หมูํ
ที่ 5 มี
งบประมาณ
สนับสนุน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

217.  โครงการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน
กองทุนพึ่งพา
ตนเองบ๎านโคก
รัก ม.7 

เพื่อสํงเสริมการ
พึ่งพาตนเองของ
ประชาชนใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ 7 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หมูํที่ 7 มีการสํงเสริม
และ
สนับสนุน 
การพึ่งพา
ตนเองของ
ประชาชน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

218.  โครงการ
สํงเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชน
ระดับหมูํบ๎าน
และต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชน
ระดับหมูํบ๎านและ
ต าบล 

1 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 ครั้ง มีการสํงเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/
ชุมชนระดับ
หมูํบ๎านและ
ต าบล 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

219.  โครงการถนน
สวยด๎วยใจภกัดิ์
เฉลิมพระเกียรติ
แมํของแผํนดิน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
องค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่อง
ในวโรกาสมหามงคล 

ภายในต าบล 
โกรกแก๎ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

มีการปลูก
ต๎นไม๎ เพิ่ม
พื้นที่ปุาใน
ชุมชน 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
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แมํทั้งประเทศ และพัฒนาถนนหนทาง
ให๎มีความสวยงาม 
สะอาดตา 

กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

220.  โครงการอนุรักษ์
ปุาสาธารณะ   
หมูํ 11 

เพื่ออนุรักษ์ปาุไม๎ให๎คง
อยูํตลอดไป 

จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

มีการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

221.  โครงการฝึกอบรม
ให๎ความรู๎ด๎านการ
ปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อฝึกอบรมให๎
ความรู๎ด๎านการ
ปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
การปูองกัน
และก าจัด

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
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ศัตรูพืช กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

222.  โครงการ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ทางการเกษตร
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุน
พันธุ์พืชทาง 
การเกษตรภายใน
ต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวน 1 ครั้ง มีการสนับสนุน
พันธุ์พืชทาง 
การเกษตร
ภายในต าบล 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

223.  โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ย
อัดเม็ด 

เพื่อให๎เกษตรกร
ในต าบลมีน้ าหมัก
ชีวภาพใช๎และลด
ปริมาณการใช๎
ปุ๋ยเคมีใน
การเกษตร 

11 หมูํบ๎าน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 11 หมูํบ๎าน มีการใช๎น้ า
หมักชีวภาพ
มากขึ้นและมี
การใช๎ปุ๋ยเคมี
ลดลง 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

224.  โครงการจัดซ้ือ
เครื่องอัดฟาง
ประจ าหมูํบา๎น
บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
อัดฟางประจ า
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ 9 80,000.00       หมูํที่ 9 มีเครื่องอัดฟาง
ไว๎ใช๎ภายใน
หมูํบ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 
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225.  โครงการสํงเสริม
กลุํมอาชีพปลกู
พืชฤดูแล๎ง
ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ต าบลมีการปลูก
พืชฤดูแล๎ง 

11 หมูํบ๎าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชน
ภายในต าบลมี
การปลูกพืชฤดู
แล๎ว 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

226.  โครงการสํงเสริม
กลุํมอาชีพปลกู
พืชฤดูแล๎ง
ภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ต าบลมีการปลูก
พืชฤดูแล๎ง 

11 หมูํบ๎าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชน
ภายในต าบลมี
การปลูกพืชฤดู
แล๎ว 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

227.  โครงการจัดซ้ือ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพบ๎าน
โกรกหวาย ม.9 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ 

1 เครื่อง 80,000.00       1 เครื่อง มีเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยชีวภาพ
ประจ าหมูํบา๎น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

228.  โครงการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 
บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎
วิธีการท าปุย๋หมัก
ชีวภาพ 

หมูํที่ 9 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หมูํที่ 9 ประชาชนรู๎
วิธีการท าปุย๋
หมักชีวภาพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

229.  โครงการ
กํอสร๎างบํอหมกั
ปุ๋ยอินทรีชีวภาพ
ภายในหมูบํ๎าน
บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

เพื่อกํอสร๎างบํอ
หมักปุ๋ยอินทรี
ชีวภาพภายใน
หมูํบ๎าน 

1 แหํง 50,000.00       1แหํง มีบํอหมักปุย๋
อินทรีชีวภาพ
ภายในหมูบํ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

230.  โครงการสํงเสริม
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ม.7 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีการ
ท าปุ๋ยอินทรยี ์

หมูํที่ 7 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หมูํที่ 7 ประชาชนมีปุ๋ย
อินทรีย์ ไว๎ใช๎
ในครัวเรือน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

231.  โครงการจัดท า
ก๏าซชีวภาพ จาก
มูลสัตว์ ม.12 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีการ
ท าก๏าซชีวภาพ
จากมูลสัตว ์

หมูํที่ 12 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หมูํที่ 12 ประชาชนมี
ก๏าซชีวภาพ
จากมูลสัตว ์ไว๎
ใช๎ในครัวเรือน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

232.  โครงการจัดตั้ง
กลุํมจ าหนาํยปุย๋
อินทรีย์ภายใน
หมูํบ๎าน ม.12 

เพื่อให๎ประชาชน
มีกลุํมจ าหนาํยปุย๋
อินทรีย์ภายใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ 12 30,000.00       หมูํที่ 12 ประชาชนมี
กลุํมจ าหนาํย
ปุ๋ยอินทรีย์
ภายในหมูบํ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 
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233.  โครงการ
สนับสนุนพันธุ์
ข๎าวภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ภายในต าบลมี
พันธุ์ข๎าวที่ดีไว๎
เพาะปลูก 

11 หมูํบ๎าน 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 11 หมูํบ๎าน ประชาชน
ภายในต าบลมี
พันธุ์ข๎าวที่ดีไว๎
เพาะปลูก 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

234.  โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข๎าว 
ม.5 

เพื่อใช๎คัดแยก
พันธุ์ข๎าวของ
ประชาชนใน
หมูํบ๎าน 

หมูํที่ 5 80,000.00       หมูํที่ 5 มีเครื่องคัด
แยกเมล็ดพันธุ์
ข๎าวประจ า
หมูํบ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

235.  โครงการไถกลบ
ตอซังข๎าวภายใน
ต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ต าบลมีการไถ
กลบตอซังข๎าว 

1 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 ครั้ง ประชาชนใน
ต าบลได๎รับ
การสํงเสริมให๎
มีการไถกลบ
ตอซังข๎าว 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

236.  โครงการ
สนับสนุนพันธุ์
ปลาภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุน
พันธุ์ปลาใหแ๎กํ
หมูํบ๎านภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

11 หมูํบ๎าน 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 11 หมูํบ๎าน หมูํบ๎านภายใน
ต าบลโกรก
แก๎วได๎รับ
สนับสนุนพันธุ์
ปลา 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

237.  โครงการชุมชน
ต๎นแบบ ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ๎านซับ
บอน ม.5 

เพื่อสํงเสริมให๎
เป็นชุมชนต๎นแบบ 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมูํที่ 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หมูํที่ 5 ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมให๎เป็น
ชุมชนต๎นแบบ 
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

238.  โครงการสํงเสริม
กลุํมข๎าวอินทรีย์ 
ม.5 

เพื่อสํงเสริมกลุํม
ข๎าวอินทรยี ์

หมูํที่ 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หมูํที่ 5 ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมกลุํม
ข๎าวอินทรยี ์

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
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สังคม 

239.  โครงการ
สนับสนุนกลุํม
เกษตร กร
หมูํบ๎านซับบอน 
ม.5 

เพื่อสนับสนุนกลุํม
เกษตรกรใน
หมูํบ๎านซับบอน 

หมูํที่ 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 โครงการ
สนับสนุนกลุํม
เกษตร กร
หมูํบ๎านซับ
บอน ม.5 

ประชาชน
ได๎รับการ
สนับสนุนกลุํม
เกษตรกรใน
หมูํบ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

240.  โครงการตํอเติม
โรงปุ๋ยอัดเม็ด
ประจ าหมูํบา๎น 
บ๎านโกรกแกว๎ 
หมูํที่ 4 

เพื่อตํอเติมโรงปุ๋ย
อัดเม็ดประจ า
หมูํบ๎าน 

1 แหํง 20,000.00       1 แหํง มีการตํอเติม
โรงปุ๋ยอัดเม็ด
ประจ าหมูํบา๎น 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

241.  คําใช๎จํายการ
จัดท ารายงาน
กิจการเทศบาล 

เพื่อจัดท ารายงาน
กิจการเทศบาล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

ได๎
ประชาสัมพันธ์
การรายงาน

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
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ผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

242.  คําจ๎างเหมา
บริการและดูแล
เว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างเหมา
บริการและดูแล
เว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เว็บไซด์ของ
เทศบาลได๎รับ
การปรับปรุง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

243.  โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
ส านักงานให๎ดีขึ้น 

ทต.โกรกแกว๎ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ทต.โกรก
แก๎ว 

เทศบาลมีการ
ปรับปรุง
ส านักงานท า
ให๎งานดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

244.  โครงการซํอม
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อซํอมแซม
อาคารส านักงาน 

ส านักงานเทศบาล 100,000.00       ส านักงาน
เทศบาล 

เทศบาลมีการ
ซํอมแซม
ส านักงาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

245.  โครงการจัดซ้ือ
ถังออกซิเจน 

เพื่อใช๎ในในงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวน 2 ถัง 20,000.00       จ านวน 2 
ถัง 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยัมี
ถังออกซิเจน
ใช๎ในการ
ชํวยเหลือ
ผู๎ปุวย 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

246.  โครงการ
ปรับปรุงห๎อง
ประชุมสภา
เทศบาล 

เพื่อให๎ห๎อง
ประชุมสภา
เทศบาลมีสัดสํวน
ในการจัดให๎ทีม
สภาเทศบาลเข๎า
มานั่งท างานอยาํง
มีประสิทธิภาพ 

ห๎องประชุมสภา
เทศบาล 

100,000.00       ห๎องประชุม
สภา
เทศบาล 

ห๎องประชุม
สภาเทศบาลมี
การจัดเป็น
สัดสํวน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

247.  โครงการจัดซ้ือ
น้ ายาเคมี
ดับเพลิง 
ส านักงาน
เทศบาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ส านักงาน
เทศบาล 

จ านวน ๑๕ ถัง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน ๑๕ 
ถัง 

ส านักงาน
เทศบาลมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

248.  โครงการอบรม
และศึกษา ดู
งานผู๎บริหาร 

เพื่ออบรมและ
ศึกษา ดูงาน
ผู๎บริหาร สมาชิก

จ านวน ๑ ครั้ง 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 จ านวน ๑ 
ครั้ง 

ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
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สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงาน
จ๎างเทศบาล 

สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎าง
เทศบาล 

พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎าง
เทศบาลได๎รับ
ความรู๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

249.  โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการ
และเสริมสร๎าง
ความรู๎เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวขอ๎ง 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติ
ราชการและ
เสริมสร๎างความรู๎
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน  1 
ครั้ง 

บุคลากรมี
ความรู๎
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ๎งดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

250.  โครงการอบรม
ความรู๎เกี่ยวกับ
ความรับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ๎าหน๎าที ่

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ได๎รับทราบข๎อ
กฎหมายและโทษ
ตํางๆ 

จ านวน 1 ครั้ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง 

เจ๎าหน๎าที่มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิด
ทางละเมิด
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

251.  โครงการ
เสริมสร๎างการ
ปูองกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร๎าง
พฤติกรรมและ
วิธีการท างานที่
สุจริตโปรํงใสของ
ข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที ่

จ านวน 1 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง 

ข๎าราชการ
และเจ๎าหนา๎ที่
มีพฤติกรรม
และวิธกีาร
ท างาน ที่
สุจริตโปรํงใส 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

252.  โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แกํ
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ๎าง 
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อผู๎ด ารง
ต าแหนํงทาง
การเมือง 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา๎ง
ได๎มีการฝึกอบรม
ในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู๎ด ารงต าแหนํงทาง
การเมือง พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ของ
เทศบาล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู๎ด ารง
ต าแหนํง
ทาง
การเมือง 
พนักงาน
เทศบาล 
และ
พนักงาน
จ๎าง ของ
เทศบาล
ได๎รับการ
อบรม
จริยธรรม 

ผู๎ด ารง
ต าแหนํงทาง
การเมือง มี
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ๎าง 
ของเทศบาล 
มีความรู๎ความ
เข๎าในด๎าน
คุณธรรม 
จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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253.  โครงการ
เลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นคําใช๎ใน
การเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งซํอม
ฯ 

จ านวน ๑๐ ครั้ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน ๑๐ 
ครั้ง 

งานเลือกตั้ง
ของ เทศบาล 
มีการวางแผน
ไว๎ชัดเจน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

254.  โครงการส ารวจ
ข๎อมูล
ภาคสนามใน
การจัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็น
ฐานข๎อมูลที่
ชัดเจนของ
ท๎องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษ ี

จ านวน 1 โครงการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวน 1 
โครงการ 

เทศบาลมีแผน
ที่ภาษีและ
จัดเก็บภาษีได๎
ตามเปูาหมาย
ที่ เทศบาล 
ก าหนดเกิด
การพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํวนการคลัง, 
กองคลัง, ส านัก
คลัง 

255.  โครงการสร๎าง
ความ ค๎ุมกัน
ทางสังคมให๎
เด็ก และ
เยาวชน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 
(กิจกรรมโตไป
ไมํโกง) 

1.เด็กและ
เยาวชนได๎รับการ
ปลูกฝังให๎เป็นคน
ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.
ไมํยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและ
การโกง ทกุ
รูปแบบ 3.มีจิต
สาธารณะและ
พร๎อมที่จะ
เสียสละประโยชน์
สํวนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์
สํวนรวม 

เชิงปริมาณ เด็ก
และเยาวชน
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว จ านวน 110 
คน เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชน
เกิดความตระหนัก 
รูส๎ามารถแยกแยะ
ถูก ผิด ชัว่ ดี 
สามารถน าความรู๎
ประสบการณ์ที่
ได๎รับมาปรับใช๎กับ
ตนเองและสังคม
สํวนรวมได๎อยํางมี
ความสุข 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เชิงปริมาณ 
เด็กและ
เยาวชน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 
จ านวน 110 
คน เชิง
คุณภาพ เด็ก
และเยาวชน
เกิดความ
ตระหนักรู๎ 
สามารถ
แยกแยะถกู 
ผิด ชั่ว ดี 
สามารถน า
ความรู๎
ประสบการณ์
ที่ได๎รับมาปรับ
ใช๎กับตนเอง
และสังคม
สํวนรวมได๎
อยํางมี
ความสุข 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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256.  โครงการปรับปรุง
พื้นที่บริเวณ
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อปรับปรุง
พื้นที่บริเวณ
อาคารศูนย์ฯ  
ให๎ได๎มาตรฐาน
และปลอดภยั 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารและ
รอบๆอาคาร
ได๎มาตรฐาน
และปลอดภยั 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

257.  โครงการกํอสร๎าง
ฉากผนังกั้นหอ๎ง
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กฯ 

เพื่อกํอสร๎างฉาก
ผนังกัน
ห๎องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กฯ 

จ านวน 1 แหํง 100,000.00       จ านวน 1 
แหํง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ห๎องเรียน
แยกเป็นหอ๎ง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

258.  โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ
อาคารเรียนของ
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก๎ว 

-เพื่อให๎มี
บรรยากาศใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก๎ว รํมร่ืน นํา
อยูํ -เพื่อใช๎เป็น
ห๎องเรียนในการ
จัดการเรียนการ
สอนและท า
กิจกรรมตํางๆ
ของครูและ
นักเรียน 

-จัดห๎องเรียนให๎มี
สภาพนําอยู ํนํา
เรียน -ปรับปรุง
ตกแตํงสภาพ
ภายในหอ๎งเรียน
ให๎อยูํในเกณฑ์ที่
พึงพอใจและ
พัฒนา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 1/
ครั้ง/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได๎มร
บรรยากาศที่
ดีตํอการ
เรียนรู ๎

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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259.  โครงการกํอสร๎าง
ปูายศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อกํอสร๎างปูาย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก๎ว 

จ านวน 1 แหํง 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 จ านวน 1 
แหํง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
ปูายศูนย์ที่
สวยงามและ
เป็น
เอกลักษณ ์

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

260.  โครงการจัดท าพิธี
เปิดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว๎ 

เพื่อจัดการเปิด
อาคารศูนย์
พัฒนาต าบล
โกรกแก๎วในการ
ด าเนินภารกิจ
ส าหรับศูนย์
ตํอไป 

จ านวน 1 แหํง 100,000.00       จ านวน 1 
แหํง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได๎
ด าเนินการ
พิธีเปิด
อาคารเพื่อ
เป็นสิริมงคล
แกํอาคาร
ศูนย์และ
บุคคลที่
เกี่ยวขอ๎ง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

261.  โครงการสํงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี 
ปฏิบัติตน
สมวัย 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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262.  โครงการสํงเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎
เด็กปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู๎เด็ก
ปฐมวัยให๎มี
พัฒนาการสมวยั 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับการ
สํงเสริม
พัฒนาการ
เพื่อเตรียม
ความพร๎อม
สมวัย 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

263.  โครงการสํงเสริม
และพัฒนาองค์
ความรู๎ให๎แกํ
บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต
สาขาปฐมวยั 
ส าหรับผู๎ชํวยครู
ดูแลเด็ก 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎
ผู๎ชํวยครูดูแล
เด็กศึกษาตํอใน
หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต
สาขาปฐมวยั 
ส าหรับผู๎ชํวยครู
ดูแลเด็ก 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎ชวํยครูดูแล
เด็กได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุนใน
ด๎าน
การศึกษา 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

264.  โครงการยกยอํง
เชิดชูเกียรติผู๎ท า
ความดีด๎าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพื่อสํงเสริมและ
ยกยอํงเชิดชู
เกียรติผู๎ท าความ
ดีด๎านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎ท าความดี
ด๎าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ได๎รับการยก
ยํองเชิดช ู

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

265.  โครงการรณรงค์
ปูองกัน การเกิด
อุบัติเหตุให๎แกํ
เด็กโดยผู๎ปกครอง
รํวมกับองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุให๎แกํ
เด็กโดย
ผู๎ปกครอง
รํวมกับองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ท าให๎มีการ
ระมัดระวัง
การปูองกัน
การเกิด
อุบัติเหตุ 
ชํวยลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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266.  โครงการอบรมให๎
ความรู๎เรื่อง
พัฒนาการเด็ก
เล็กแกํผู๎ปกครอง
เด็ก 

เพื่ออบรมให๎
ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองใน
เร่ืองพัฒนาการ
ของเด็ก 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎ปกครอง
ได๎รับการ
อบรมให๎
ความรู๎เรื่อง
พัฒนาการ
ของเด็ก 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

267.  โครงการซ๎อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว๎ 

เพื่ออบรมให๎
ความรู๎แกํ ครู
เทศบาล ผู๎ชํวย
ครูดูแลเด็ก 
ผู๎ปกครองและ
เด็กนักเรียน 
เพื่อให๎มีความรู๎
และแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถ
ปูองกันอันตราย
ที่เกิดจาก
อัคคีภัยได๎ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ครูเทศบาล 
ผู๎ชํวยครูดูแล
เด็ก 
ผู๎ปกครอง
และเด็ก
นักเรียน 
เพื่อให๎มี
ความรู๎และ
แนวทาง
ปฏิบัติ 
สามารถ
ปูองกัน
อันตรายที่
เกิดจาก 
อัคคีภัยได๎ 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

268.  ทุนการศึกษา
ส าหรับผู๎ดูแลเด็ก 

เพื่อสนับสนุนให๎
ครูผ๎ูดูแลเด็ก
ได๎รับการศึกษา
ตํอ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ผู๎ดูแลเด็กน า
ความรู๎ 
ความสามารถ
ที่ได๎รับมา
พัฒนาเด็ก
และศูนย์
พัฒนาฯสูํ
มาตรฐาน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

269.  โครงการอบรม
เยาวชนหาํงไกล
ยาเสพติด 

เพื่ออบรม
เยาวชนให๎
ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
หํางไกลยาเสพ
ติด 

จ านวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

เยาวชนได๎รับ
การอบรม 
ตระหนัก ถึง
ความส าคัญ
เกี่ยวยาเสพ
ติด 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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270. โครงการศึกษาดู
งานชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ภายในต าบล 

เพื่อสร๎างขวัญ 
ก าลังใจแกํ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
พัฒนาศักยภาพ
ให๎มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

อสม.ภายใน
ต าบล 

99,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 จ านวน อส
ม.ภายใน
ต าบลได๎รับ
การศึกษาดู
งานเพื่อ
เพิ่มพูน
ความรู๎ 

ความส าเร็จ
ของ อสม.มี
ขวัญก าลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
,สํวน
สาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข
,กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

271.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข(วัน 
อสม. แหํงชาติ) 

เพื่อให๎อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญใน
การมีสํวนรํวม 

อสม.ภายใน
ต าบล 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 จ านวน อส
ม.ภายใน
ต าบลได๎รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

อสม.มีสํวน
รํวมในการ
รณรงค์ วัน 
อสม.
แหํงชาติ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
,สํวน
สาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข
,กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

272.  โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
ติดตํองาน จัดเก็บ
ยาให๎เรียบร๎อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
ต าบลโกรกแก๎ว 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
มีสถานที่
ท างานเป็น
ระเบียบ และ
เป็นสัดสํวนที่
เหมาะสม 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
,สํวน
สาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข
,กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
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273.  โครงการทัศน
ศึกษาและดูงาน 
คณะกรรมการ
ชุมชนภายใน
ต าบล 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรู๎จาก
การทัศนศึกษา
และดูงาน 

11 หมูํบ๎าน 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 11 หมูํบ๎าน เพื่อให๎
ประชาชน
ได๎รับความรู๎
จากการ 
ทัศนศึกษา
และดูงาน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

274.  โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน
หมูํบ๎านเข๎มแข็ง 
ม.5 และ ม. 7 

เพื่อเป็นการ
พัฒนาหมูํบ๎าน
เข๎มแข็ง 

หมูํที่ 5 หมูํที่ 7 100,000.00       หมูํที่ 5 หมูํ
ที่ 7 

ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
หมูํบ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

275.  โครงการทัศน
ศึกษาดูงานและ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพในชุมชน 
ม.8 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรู๎และ
ได๎รับการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพในชุมชน 

หมูํที่ 8 50,000.00       หมูํที่ 8 ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
หมูํบ๎าน 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

276.  โครงการสํงเสริม
การศึกษา ดูงาน
เพื่อพัฒนาอาชพี 
บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

เพื่อพัฒนาอาชพี
ให๎แกํประชาชน
ภายในหมูบํ๎าน 

หมูํที่ 9 50,000.00       หมูํที่ 9 ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนาอาชีพ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

ข้อมูล ณ 18/04/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน๎า 84 
 

 1.2.2แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอ
นางรองตาม
โครงการขยาย
เขตระบบ
จ าหนํายติดต้ัง
หม๎อแปลงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว๎ 

เพื่อให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว
มีไฟฟูาใช๎ได๎
อยํางทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว๎ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก๎วมีไฟฟาูใช๎
อยํางทั่วถึง 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.  อุดหนุนอ าเภอ
โนนสุวรรณ
โครงการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

เพื่อจัดอบรมให๎
ทุกคนในอ าเภอมี
สํวนรํวมในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา โรคเอดส์ 

นักเรียน จ านวน 
200 คนและผู๎น า
หมูํบ๎านๆ ละ 2 คน 
จ านวน 112 คน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันและ
แก๎ปัญหาโรค
เอดส์ 

กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
, สํวน
สาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

3.  อุดหนุนอ าเภอ
โนนสุวรรณ 
ตามโครงการ
ปูองกันและ 
แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน 

จ านวน 30 คน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

สามารถควบคุม
การขยายตวั 
ของปัญหายา
เสพติดและการ
แพรํระบาดของ
ยาเสพติดใน
พื้นที่ลงได๎ 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
, สํวน
สาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4.  โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
โกรกแก๎ว 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จ านวน 6 
โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
บริหารเงิน
รายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํวนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

5.  โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
เรียน
ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับ
การเข๎า สูํ
ประชาคม
อาเซียน 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

100,000.00       จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎ค๎ุนเคย กับ
เจ๎าของภาษา
จริงๆท าให๎
การออกเสียง
ได๎ชัดเจน 

สํวนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

6.  โครงการพฤษ
ศาสตร์ชุมชน
เพื่อแหลํง
เรียนรู๎ของ
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริม
ให๎เด็กมี
ความรู๎
เกี่ยวกบัเรื่อง
พืชในด๎าน
ตํางๆ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับความรู๎
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

7.  โครงการฝึก
อาชีพพื้นฐาน 

เพื่อให๎เด็กให๎
มีทักษะ
เบื้องต๎นใน
การที่จะ
ประกอบ
ตํางๆ ในการ
ด ารงชีวิต 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับความรู๎
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

สํวนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8.  โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎
เพื่อพัฒนา
การศึกษาตาม
ศักยภาพของ
นักเรียน 

เพื่อให๎เด็ก
นักเรียนได๎มี
การพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับความรู๎
เพิ่มขึ้น 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

9.  โครงการอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริม
อาหาร
กลางวันของ
เด็กให๎ได๎รับ
ครบถ๎วน 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียน
ได๎รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ตลอดปี 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10.  โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
สภาวัฒนธรรม
ต าบลโกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลโกรกแก๎วใน
การสํงเสริม
เกี่ยวกบัวัฒนธรรม 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

สภาวัฒนธรรม
ต าบลโกรกแก๎ว
ได๎รับสํงเสริม
สนับสนุนเกี่ยว
วัฒนธรรมเพื่อ
สืบทอด
ลูกหลาน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

11.  โครงการจัดงาน
ประเพณีมหกรรม
วําวอีสานบุรีรัมย ์

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนประเพณี
มหกรรมวําวอีสาน
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

งานประเพณี
มหกรรมวําว
อีสานได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

12.  โครงการอุดหนุนวัด
ในเขตพื้นที่บริการ
ตามโครงการ
สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณีลอย
กระทงในเขตพื้นที่
บริการ(วัด) 

จ านวน 4 
โครงการ/ปี 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จ านวน 4 
โครงการ/ปี 

งานประเพณี
ลอยกระทง
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

13.  โครงการอุดหนุน
อ าเภอโนนสวุรรณ 
ตามโครงการสืบ
สานประเพณีของดี
โนนสุวรรณ 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณีของดีโนน
สุวรรณ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

งานประเพณี
ของดีโนน
สุวรรณ ได๎รับ
สํงเสริม
สนับสนุนให๎สืบ
ทอดตํอไป 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

14.  โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญข๎าว
คูณลานภายใน
ต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนประเพณี
ท าบุญข๎าวคูณลาน
ภายในต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

งานประเพณี
ท าบุญข๎าวคูณ
ลานได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15.  โครงการ
สนับสนุน
ประเพณีกวนข๎าว
ทิพย์ ภายใน
ต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนประเพณี
กวนข๎าวทิพย์
ภายในต าบล 

จ านวน 2 แหํง/
ปี 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จ านวน 2 
แหํง/ปี 

งานประเพณี
กวนข๎าวทิพย์
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

16.  โครงการ
สนับสนุน
ประเพณีท าบุญ
กลางบ๎าน 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนประเพณี
ท าบุญกลางบา๎น
ภายในต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

งานประเพณี
ท าบุญ
กลางบ๎าน
ได๎รับการ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

17.  โครงการอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งาน
สถาปนาเมือง
แปะ) 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีของ
จังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

งานประเพณี
รับการ
สํงเสริมและ
สนับสนุน 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

18.  โครงการกิจกรรม
พุทธวจน 

เพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ในหลักค า
สอนมากขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

19.  โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ๎งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ๎งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

งานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ๎ง
ได๎รับการ
สํงเสริมให๎สืบ
ทอดตํอไป 

สํวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสํงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20.  อุดหนุนเหลํา
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์โครงการ
จัดหารายได๎ เพื่อ
จัดกิจกรรม สา
ธารณกุศลและให๎
ความชํวยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจเหลาํ
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสนับสนุน
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์มี
งบประมาณใน
การบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

21.  อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอโนน
สุวรรณตาม
โครงการจัดงาน
พระราชพิธ ี

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ 

จ านวน ๒ ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
ตระหนักถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

22.  ตามโครงการ
ปรับปรุงและ
จัดหาวัสดุฯ 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การแสดงข๎อมูล
ขําวสารราชการ
ภายในอ าเภอโนน
สุวรรณ 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
อ าเภอโนนสวุรณ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารอ าเภอ
โนนสุวรณ 

เป็นสถานที่ใน
การแสดงข๎อมูล
ขําวสารราชการ
ภายในอ าเภอ
โนนสุวรรณ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

ข๎อมูล ณ 18/04/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2.3 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561  ตามแบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๓ 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการซํอม
สร๎างถนนลูกรัง 
หมูํที่ 4 หนองไขํ
เทํา-หนองพลวง 
จากถนน
คอนกรีตเดิมไป
ทางทิศเหนือสุด
เขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
จรดเขตเทศบาล
ต าบลดอนอะราง 
อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อราษฎรมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา 

รื้อบดอัดแนํน
พร๎อมปรับเกรด
ผิวจราจร ขนาด
กว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑,๙๙๐ เมตร 
หรือพื้นที่ ไมํ
น๎อยกวํา 9,950 
ตารางเมตร 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ราษฎรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา,       
กองโยธา,      
กองชําง,           
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

2.  โครงการซํอม
สร๎างถนนลูกรัง 
หมูํที่ 2 โนน
สุวรรณ-ทุํงจังหัน 
จากถนน
คอนกรีตเดิมไป
ทางทิศเหนือสุด
เขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
จรดเขตองค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงจังหัน 
อ าเภอโนน
สุวรรณจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อราษฎรมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา 

รื้อบดอัดแนํน
พร๎อมปรับเกรด
ผิวจราจร ขนาด
กว๎าง ๕.๐๐เมตร 
ยาว 2,630 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 13,150 
ตารางเมตร 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 จ านวน ๑ 
โครงการ/ปี 

ราษฎรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา,         
กองโยธา,       
กองชําง,           
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

ข๎อมูล ณ 18/04/2561 
 
 
 
 
 
  
 
1.2.4 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561  ตามแบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๖ 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการ
เทศบาลยิ้ม 

- เพื่อสร๎างความ
ประทับใจแกํ
ประชาชนที่เข๎ามา
ติดตํอราชการและ
บริการเชิงลุก - 
เพื่อสร๎างความรู๎สึก
อันดีระหวํางคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน 
ลูกจ๎าง พนกังาน
จ๎าง ผู๎น า ในการ
ท างานรํวมกัน 

ประชาชน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน 
ลูกจ๎าง พนกังานจ๎าง 
ผู๎น า/ ๑ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ พึง
พอใจตํอ
เทศบาล 

ประชาชนมี
ความรู๎สึกที่ดีตํอ
เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

2.  โครงการ
เทศบาลรํวมใจ
ลดพลังงานหาร
สอง (มาตรการ
ประหยัด
พลังงานของ
เทศบาล) 

- เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรเทศบาล
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
การประหยัด
พลังงาน - เพื่อเป็น
การชํวยลดภาระ
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของ
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาล/ตลอด
ทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 พลังงานลดลง
ร๎อยละ ๑ 

เทศบาลประหยัด
พลังงานมากขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

3.  โครงการ
เทศบาลรํวมใจ
ลดพลังงานหาร
สอง (มาตรการ
ประหยัด
พลังงานของ
เทศบาล) 

- เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรเทศบาล
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
การประหยัด
พลังงาน - เพื่อเป็น
การชํวยลดภาระ
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของ
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาล/ตลอด
ทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 พลังงานลดลง
ร๎อยละ ๑ 

เทศบาลประหยัด
พลังงานมากขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4.  โครงการส ารวจ
ความคิดเห็น
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
น ามาพัฒนาการ
ท างานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/ ๒ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ข๎อมูลร๎อยละ 
๙๐ มี
ประสิทธิภาพ 

ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

5.  โครงการจัด
นิทรรศการการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารใหก๎ับ
ประชาชน 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลให๎ประชน
ทั่วไปได๎รับทราบ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/๑ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๕๐ ได๎รับ
ทราบข๎อมูล
ขําวสาร 

ประชาชนได๎
รับทราบข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

6.  โครงการจัด
นิทรรศการการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารใหก๎ับ
ประชาชน 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลให๎ประชน
ทั่วไปได๎รับทราบ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/๑ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๕๐ ได๎รับ
ทราบข๎อมูล
ขําวสาร 

ประชาชนได๎
รับทราบข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

7.  โครงการสาย
ดํวนรับใช๎
ประชาชน 

- เพื่อเพิ่มชํองทาง
และอ านวยความ
สะดวกในการ
ให๎บริการประชาชน 

ประชาชนทั่วไป/ตลอด
ทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ ได๎รับ
ความสะดวกใน
การบริการ 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการรบริ
การที่รวดเร็ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

8.  โครงการ
ศูนย์บริการรํวม 
(One Stop 
Service) 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/ตลอดทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ ได๎รับ
ความสะดวกใน
การบริการ 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการบริการ
ที่รวดเร็ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

9.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
บุคคล 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให๎กบั
พนักงานในเรื่อง
ตํางๆ 

บุคลากรเทศบาล/ ๑ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานร๎อย
ละ ๖๐ 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

10.  โครงการอบรม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
งานสารบรรณ 

- เพื่อสํงเสริมความรู๎
ให๎แกํบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ๎าน
เหลื่อมได๎มีความรู๎
เกี่ยวกบังานสาร
บรรณ - เพื่อให๎
บุคลากรของ
เทศบาลสามารถ
ปฏิบัติงานด๎านงาน
สารบรรณได๎ถูกต๎อง
และมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

บุคลากรเทศบาล/ ๑ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานร๎อย
ละ ๖๐ 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11.  โครงการอบรม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
เทศบาล 
หลักสูตร ?การ
ใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ตํางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน? 

- เพื่อเป็นการ
สํงเสริมความรู๎
ความสามารถและ
เพิ่มทักษะให๎แกํ
บุคลากรในเทศบาล
ได๎มีความรู๎เกี่ยวกบั
การใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตํางๆ 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทศบาล/ ๑ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานร๎อย
ละ ๖๐ 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

13.  โครงการ
ศึกษาวิจยัระบบ
การบริหารงาน
ของเทศบาล
ต าบลบ๎าน
เหลื่อม 

- เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของ
เจ๎าหน๎าที่เทศบาลที่
มีตํอการบริหารงาน
ของเทศบาล ในด๎าน
ตํางๆ - เพื่อรับทราบ
ปัญหาและแนว
ทางแก๎ไขปัญหาใน
การบริหารงานของ
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาล/ ๑ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ข๎อมูลที่ได๎มี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละ ๙๐ 

มีข๎อมูลที่นําเชื่อถือ
และสามารถไป
ปรับปรุงการท างาน
ให๎มีประสิทธิภาพได๎ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

14.  โครงการลด
ขั้นตอนการ
ให๎บริการ
ประชาชน 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ตอบสนองความ
ต๎องการของ
ประชาชนสูงสุด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/ตลอดทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๖๐ ได๎รับ
การบริการที่
รวดเร็ว 

ประชาชนได๎รับ
บริการที่รวดเร็ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

15.  โครงการอบรม
ให๎ความรู๎แกํ
บุคลากร
เทศบาล
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูล
ขําวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

- เพื่อให๎บุคลากร
เทศบาลมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบั
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูล
ขําวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ - เพื่อให๎
บุคลากรเทศบาล
สามารถปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูล
ขําวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ได๎อยําง
ถูกต๎อง 

บุคลากรเทศบาล/ ๒ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 บุคลากร
เทศบาลร๎อยละ 
๙๐ มีความรู๎
และสามารถ
ปฏิบัติงานได๎
ถูกต๎อง 

บุลากรได๎รับความรู๎ 
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร
ฯ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16.  โครงการให๎
ความรู๎แกํ
ประชาชน
เกี่ยวกบั พ.ร.บ.
ข๎อมูลขําวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบัการใช๎สิทธิ
ของประชาชนตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูล
ขําวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ - 
เพื่อให๎ประชาชน
สามารถใช๎สิทธิตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูล
ขําวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล/ ๒ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๕๐ ได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข๎อมูล
ขําวสาร 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎ตาม พ.ร.บ. 
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

17.  โครงการจัดท า
แมํบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทศบาล (IT 
Master Plan) 

- เพื่อเตรียมการ
รับมือการเติบโตของ
สิ่งเหลํานี้ ให๎ทันตํอ
โลกปัจจบุัน และ
เตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหมํ
ในอนาคต - เพื่อใช๎
ในการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
องค์กรให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

บุคลากรเทศบาลร๎อย
ละ ๙๐ สามารถท างาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

0.00 0.00 0.00 0.00 บุคลากร
เทศบาลร๎อยละ 
๙๐ สามารถ
ท างานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรเทศบาลมี
ความรู๎เรื่อง
เทคโนโลยี 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

18.  โครงการจัดท า
ภูมิขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

- เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไปได๎ทราบถึง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน - เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ให๎แกํประชาชนผู๎มา
ใช๎บริการตํางๆ 

ส านักงานเทศบาล ๒ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ ได๎รับ
บริการที่รวดเร็ว 

ประชาชนได๎รับ
สะดวกและรวดเร็ว
ในการในการใช๎
บริการ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

19.  โครงการจัดท า
แผนผังก าหนด
ผู๎รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาองค์กร
ตามนโยบายของรัฐ
บายในการ
สนองตอบความ
ต๎องการและอ านวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนที่มาใช๎
บริการอยาํงมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

บุคลากรเทศบาล/ ๒ 
ครั้ง /ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ ได๎รับ
บริการที่รวดเร็ว 

ประชาชนได๎รับ
สะดวกและรวดเร็ว
ในการในการใช๎
บริการ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20.  โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวําง
บุคลากรของ
เทศบาล 

- เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู๎ระหวาํง
บุคลากรของ
เทศบาล - เพื่อให๎
บุคลากรของ
เทศบาลสามารถน า
ความรู๎ไปปรับใช๎ใน
การท างานให๎เกิด
ประสิทธิภาพได๎
อยํางถูกตอ๎ง 

บุคลากรเทศบาล/๑๒ 
ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 บุคลากรร๎อยละ 
๙๐ มีความรู๎ใน
การปฏิบัติ
หน๎าที ่

บุคลากรเทศบาล
สามารถท างานได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

21.  โครงการบริการ
ประชาชน
ลํวงหน๎ากํอน
เวลาท าการ ชํวง
พักเท่ียง 
วันหยุดราชการ 
และนอกเวลา
ราชการ 

- เพื่อให๎บริการ
ประชาชนลํวงหน๎า
กํอนเวลาท าการ 
ชํวงพักเท่ียง วันเสาร ์
โดยไมํรวมวันเสาร์ที่
ตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

บุคลากรเทศบาล/
ตลอดทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อย
ละ ๙๐ ได๎รับ
บริการที่รวดเร็ว 

ประชาชนได๎รับ
สะดวกและรวดเร็ว
ในการในการใช๎
บริการ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

22.  โครงการ
กิจกรรม ๕ ส. 

- เพื่อให๎เพื่อท าให๎
หนํวยงานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย และ
สะอาด ปลอดภัย 
นําอยู ํนําท างาน 

ส านักงานเทศบาล/    
๒ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 บุคลากร
เทศบาลพึง
พอใจร๎อยละ 
๙๐ 

สถานที่ท างานนําอยู ํ ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

23.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและ
พัฒนารายได๎เชิง
รุก 

- เพื่อเทศบาล
สามารถจัดเก็บราย
มากขึ้นและเป็นการ
อ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนใน
การเสียภาษ ี

ประชาชนในเขต
เทศบาล/๒ ครั้ง/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 สามารถจัดเก็บ
รายได๎มากกวํา
ร๎อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการเสีย
ภาษ ี

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 หน๎า 100 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

24.  โครงการสมุด
ความดีพนักงาน
จ๎าง 

1.เพื่อเป็นชํองทางใน
การส่ือสารระหวําง
หัวหน๎างาน 
ปลัดเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง 2.เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการ
ติดตามงานที่พนักงาน
จ๎างได๎ปฏิบัติ 3.เพื่อ
เป็นการสร๎างจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานด๎าน
ความรับผิดชอบ 
ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ สุจริต
ตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ๎างเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนพนกังานจา๎ง
ได๎จัดท าสมุดความดี
พนักงานจ๎างร๎อยละ 
100 

พนักงานจ๎างเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ท างานถูกต๎อง 
ครบถ๎วน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

25.  โครงการ
บริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.เพื่อให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎วมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องหลักธรร
มาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว มีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตามหลักการ
บริหารงานแบบธรร
มาภิบาล ร๎อยละ 
100 

1.ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว มีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาบาลคุณธรรม
และจริยธรรม 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อ 

26.  โครงการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกให๎
พนักงานเจ๎าหนา๎ที่
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว มีคุณธรรม
จริยธรรม เข๎าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และ
น๎อมน าเอาหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตสํวนตัวและใน
การปฏิบัติราชการ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร๎อยละ 
100 

1.พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว มีคุณธรรม
จริยธรรม เข๎าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและ
น๎อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 หน๎า 101 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

28.  กิจกรรมให๎ความรู๎
เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ๎อนให๎กับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า
และ พนกังานจ๎าง
ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

1.เพื่อให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจแกํพนกังาน
เทศบาล พนักงานจา๎ง
เกี่ยวกบัการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
2.เพื่อเสริมสร๎าง
พฤติกรรมและวธิีการ
ท างานที่สุจริตโปรํงใส
ของข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎วมีความเข๎าใจ
เร่ืองผลประโยชน์ 
ทับซ๎อน ร๎อยละ 
100 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว มีความรู๎
เกี่ยวกบัผลประโยชน์
ทับซ๎อนและมีความ
ประพฤติปฏบิัติงาน
ไมํยุํงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

29.  มาตรการ ปลกูฝัง
องค์ความรู๎ให๎มี
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบั 
Conflict of 
Interest? 

1.เพื่อเสริมสร๎างองค์
ความรู๎เกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
แกํบุคลากรของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

รายงานการประชุมหรือ
สัมมนาบุคลากรเพื่อ
ปลูกฝังองค์ความรู๎ให๎มี
ความเข๎าใจเกีย่วกบั 
Conflict of Interest 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนครั้งที่มีการ
ประชุมหรือสัมมนา
บุคลากรเพื่อปลูกฝัง
องค์ความรู๎ให๎มี
ความเข๎าใจเกีย่วกบั 
Conflict of 
Interest 

บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วมี
ความเข๎าใจเกีย่วกบั 
Conflict of 
Interest มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

30.  มาตรการจัดท า
คํูมือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 

1.เพื่อผลิตคํูมือการ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ๎อนของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ให๎
บุคลากรผ๎ูปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู๎
ในการท างานให๎
เป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎อง 

บุคลากรมีคํูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน
ของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ความส าเร็จในการ
จัดท าคํูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ๎อน 

บุคลากรมีคํูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ๎อนของเทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 
ครบทุกคน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

31.  มาตรการ 
เสริมสร๎างองค์
ความรู๎ด๎านการ
ทุจริต 

1.เพื่อเสริมสร๎างองค์
ความรู๎ด๎านการ
ตํอต๎านการทุจริตแกํ
คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

ข๎อมูล/องค์กรความรู๎
ด๎านการตํอต๎านการ
ทุจริตที่น ามาเผยแพรํ
มากกวํา 5 เร่ือง ขึ้นไป 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนขอ๎มูล/
องค์กรความรู๎ด๎าน
การตํอต๎านการ
ทุจริตที่น ามา
เผยแพรํ 

ข๎อมูล/องค์กรความรู๎
ด๎านการตํอต๎านการ
ทุจริตที่น ามา
เผยแพรํ มี
ประสิทธิภาพและ
คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎วน าไปปฏิบัต ิ

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 หน๎า 102 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

32.  กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงตํอต๎าน
การทุจริตของ
ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองใน
การตํอต๎าน การ
ทุจริตของผู๎บริหาร
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ดว๎ยการ
จัดท าแผนปูองกัน
การทุจริตในองค์กร
ที่บริหาร 

1.ประกาศเจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริตของ
ผู๎บริหาร อยํางน๎อย 1 
ฉบับ 2.มีการประกาศ
เจตจ านงการตํอต๎านการ
ทุจริตของผู๎บริหารตํอ
สาธารณะชน อยาํงน๎อย 1 
ครั้ง 3.แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4 ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 -มีประกาศเจตจ านง
การตํอต๎านการ
ทุจริตของผู๎บริหาร 
อยํางน๎อย 1 ฉบับ -
มีการประกาศ
เจตจ านงการ
ตํอต๎านการทุจริต
ของผู๎บริหารตํอ
สาธารณะชน อยาํง
น๎อย 1 ครั้ง -มี
แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 4 ปี 
จ านวน 1 ฉบับ 

-การบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วมีความ
โปรํงใสสามารถ
ปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎ –ลดข๎อร๎องเรียน
การด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล       
โกรกแก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

33.  มาตรการการ
สร๎างความ
โปรํงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

1.เพื่อก าหนด
มาตรการด๎าน
ความโปรํงใสใน
การบริหารบุคคล
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

จัดท ามาตรการด๎านการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว จ านวน 1 
มาตรการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 -มีมาตรการ
ด าเนินงานด๎าน
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 
จ านวน 1 มาตรการ 
-เจ๎าหน๎าที่งาน
บริหารงานบุคคล
สามารถปฏบิัติงาน
เป็นไปตามาตรฐาน
และหลักธรรมาภิ
บาล 

-ลดข๎อร๎องเรียนใน
การด าเนินการด๎าน
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ไมํน๎อย
กวํา 90 % -บุคลากร
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วมีความพึง
พอใจตํอระบบและ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมํ
ต่ ากวาํระดับ 3 -การ
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล มีความ
โปรํงใส สามารถ
ปูองกันการทุจริต
ของเจ๎าหน๎าที่ได ๎

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

34.  มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและ
หัวหน๎าสวํน
ราชการ 

1.เพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนการ
ให๎บริการ
ประชาชนให๎ได๎รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความ
ต๎องการของ
ประชาชน 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหนา๎
สํวนราชการ จ านวน 3 
ฉบับ ประกอบดว๎ย (1) 
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ให๎รองนายกเทศมนตรี (2) 
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ให๎ปลัดเทศบาลและ
หัวหน๎าสวํนราชการ (3) 
ปลัดเทศบาลมอบหมายให๎
หัวหน๎าสวํนราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 มีค าสั่งมอบหมาย
งานให๎ผู๎ที่เกี่ยวขอ๎ง
ปฏิบัติราชการแทน 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 
3 ฉบับ 

-ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่
ได๎รับอยูํในระดับดี -
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและ ลดการ
ผูกขาดอ านาจหนา๎ที่
อันเป็นชํองทางแหํง
การทุจริต 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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35.  กิจกรรม ?สร๎าง
ความโปรํงใสใน
การพิจารณา 
เล่ือนขั้น
เงินเดือน? 

เพื่อให๎การ
บริหารงานบุคคล
ด๎านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความ
โปรํงใส เป็นธรรม
และสามารถ
ตรวจสอบได๎ 

พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎างประจ าของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน 2 ครั้ง/ปี มีการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน ที่
โปรํงใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได๎ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

36.  มาตรการมอบ
อ านาจ ของ
นายกเทศมนตรี 

1.เพื่อให๎การใช๎
ดุลยพินิจตํางๆ 
ของฝุายบริหาร
เป็นไปโดย
รอบคอบ ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา๎นเมืองที่
ดี 2.เพื่อให๎เป็นการ
ปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นของ
เจ๎าหน๎าที ่

มีการมอบอ านาจอยาํง
น๎อย จ านวน 5 เร่ือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมายด าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

การด าเนินงานตํางๆ 
ได๎ด าเนินการ แล๎ว
เสร็จ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

37.  กิจกรรมยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ
หนํวยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตน ให๎เป็น
ที่ประจักษ ์

1.เพื่อยกยอํงเชิดชู
เกียรติแกํ
หนํวยงาน/บุคคลที่
มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

มีการยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํหนํวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอยาํงที่ดีจ านวนไมํ
น๎อยกวํา 10 คน/ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนหนวํยงาน/
บุคคลที่ได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกียรติ 

หนํวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตน
เป็นแบบอยาํงที่ดีแกํ
สังคมมากขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต 

38.  กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน
ผู๎ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู๎ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให๎เป็นตัวอยาํงและ
เป็นวิทยากร
ประจ า ศูนย์การ
เรียนรู๎เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค๎าเกษตร
บ๎านนาตากลม 
ถํายทอดใหแ๎กํ
เกษตรกร 

มีการยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํประชาชนผู๎ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความส าเร็จของ
เกษตรกรสมัครใจ
เข๎ารํวมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนอง
พระราชด าริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เกษตรกรที่ผําน
การอบรมสมัครใจ
เข๎ารํวมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนอง
พระราชด าริตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และน ากลับไป
ด าเนินการอยาํงเป็น
รูปธรรม 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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39.  มาตรการแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่อง
ร๎องเรียน 

1.เพื่อจัดให๎มี
เจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบ
ด าเนินการรับแจ๎ง
เร่ืองร๎องเรียนตํางๆ 
2.เพื่อจัดให๎มี
มาตรการจัดการใน
กรณีได๎รับทราบ
หรือรับแจ๎งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
สอดคล๎องกับ
กฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์
เกี่ยวขอ๎งอยําง
ถูกต๎อง 

มีการมอบหมายแตํงต้ัง
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร๎องเรียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 ความมี
ประสิทธิภาพของ
เจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบเร่ือง
ร๎องเรียนร๎อยละ 
100 

เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร๎องเรียน
ด าเนินการจัดการ
เร่ืองร๎องเรียนของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
สอดคล๎องกับ
กฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ๎งอยําง
ถูกต๎อง 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

40.  มาตรการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่อง
ร๎องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กลําวหา
เจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ววําทุจริต
และปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน๎าที่โดย
มิชอบ 

1.เพื่อสร๎าง
จิตส านึกให๎แกํ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภยั
ของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของเรื่อง
ร๎องเรียนของ
เจ๎าหน๎าที่ที่มีการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ภาคประชาชนมี
บทบาทในการเฝูา
ระวังและติดตาม 
ตรวจสอบการท างาน
ของเจ๎าหน๎าที ่

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

41.  มาตรการ  
ปรับปรุงศูนย์
ข๎อมูลขําวสาร 
ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว? 

1.เพื่อเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารอัน
เป็นประโยชน์แกํ
ประชาชนอยาํง
ครบถ๎วน ถูกตอ๎ง
และไมํบิดเบือน
ข๎อเท็จจริง 2.เพื่อ
เพิ่มชํองทางให๎
ประชาชนได๎มีสํวน
รํวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
เทศบาลต าบล โกรกแกว๎ 
จ านวน 1 แหํง 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนศูนยข์๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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42.  กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารของ
เทศบาลต าบล 
โกรกแก๎ว 

1.เพื่อให๎เป็นไป
ตามกฎหมาย         
จึงจัดท าระเบียบ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว วําดว๎ย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2561 
และประกาศ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว เร่ือง 
คําธรรมเนียมการ
ท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข๎อมูล
ขําวสารของศูนย์
ข๎อมูลขําวสาร
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎วขึ้น 

1.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้ง
ศูนย์ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ จ านวน 1 แหํง 2.
ระเบียบเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว วําดว๎ยขอ๎มูล
ขําวสารของราชการ   
พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.มีการจัดตั้งศูนย์
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ณ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 

มีศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
และ มีระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
พร๎อมทั้งมีเอกสาร
ตํางๆ ครบถ๎วน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

43.  มาตรการ 
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย? 

1.เพื่อให๎มีการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารที่ส าคัญ
และเข๎าถึงงําย 2.
เพื่อให๎มีการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารที่
หลากหลาย 3.
เพื่อให๎ประชาชน
หรือผู๎รับบริการ
สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารได๎
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

มีข๎อมูลประเภทตํางๆ 
เผยแพรํตํอประชาชนใน
พื้นที่และเข๎าถึงได๎
โดยสะดวกมากกวาํ 10 
ประเภทขึ้นไป 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนขอ๎มูล
ขําวสาร ที่ได๎รับการ
เผยแพรํ 

ประชาชนหรือ
ผู๎รับบริการสามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลได๎อยําง
ครบถ๎วน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

44.  กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงให๎ผู๎
ร๎องเรียน/ร๎อง
ทุกข์รับทราบ 

1.เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ๎งอยําง
เครงํครัดลดปัญหา
ทุจริต 2.เพื่อให๎เกิด
การปฏิบัตหิน๎าที่
ราชการอยําง
ถูกต๎อง โดยการน า
ข๎อเสนอแนะจาก
หนํวยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ

ผู๎ร๎องเรียนร๎องทุกข์ทุกราย 0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนเร่ืองที่
รายงาน 

1.การปฏิบัติหนา๎ที่
ราชการถูกตอ๎งตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
เป็นธรรมกับ ทุกฝาุย 
2.ใช๎เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานด๎านการ
ร๎องเรียนร๎องทุกข์ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน



 หน๎า 106 
 

กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

45.  มาตรการแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎วและ
ตัวแทนประชาชน
จากทุกภาคสํวนได๎
มีสํวนรํวมและ
แสดงความคิดเห็น
ในการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
สี่ปี ให๎สอดคล๎อง
กับประเด็น
หลักการพัฒนา 

1.คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 2.คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 3.
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 คณะกรรมการมี
สํวนรํวมในการ
จัดท าแผน ร๎อยละ 
100 

ประชาชนได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

46.  กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล 

1.เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได๎
อยํางถูกตอ๎งตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะท างานและเจ๎าหนา๎ที่
ผู๎รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนกิจกรรมใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 

ผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
ที่ผํานมา 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

47.  โครงการจัดท า
แผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

1.เพื่อจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบ สตง.
วําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 

พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง
และพนักงานจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของการ
จัดท าระบบควบคุม
ภายใน มีความถกู
ต๎อง 

1.บุคลากรมีความ
เข๎าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

48.  โครงการจัดท า
แผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

1.เพื่อจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบ สตง.
วําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 

พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง
และพนักงานจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของการ
จัดท าระบบควบคุม
ภายใน มีความถกู
ต๎อง 

1.บุคลากรมีความ
เข๎าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

49.  โครงการจัดท า
รายงานการ
ควบคุมภายใน 

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
ระดับองค์กรของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 2.เพื่อ
สรุปรายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในให๎
นายกทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 

การใช๎ทรัพยากรเป็นไป
อยํางมีประสิทธภิาพ 
ประหยัด และค๎ุมคํา 

0.00 0.00 0.00 0.00 การใช๎ทรัพยากร
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประหยัด และค๎ุมคํา 

1.บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปูองกัน
และลดความเส่ียงตํอ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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50.  กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

1.เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให๎
การใช๎ทรัพยากร
เป็นไปอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา 
โดยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
ซ้ าซ๎อนหรือไมํ
จ าเป็น ลดความ
เส่ียงหรือผล
เสียหายดา๎น
การเงินหรือด๎าน
อื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

เพื่อให๎การควบคุมภายใน
ของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนํวยงาน 
อีกทั้งยังเป็นการควบคุม
หรือลดความเส่ียงของ
หนํวยงานใหอ๎ยูํในระดับที่
ยอมรับได๎ 

0.00 0.00 0.00 0.00 การใช๎ทรัพยากร
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประหยัดและค๎ุมคํา 

1.มีรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐาน ข๎อ 6 ที่
เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต 

51.  มาตรการสํงเสริม
ให๎ประชาชนมี
สํวนรํวม 
ตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแล การ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจุ
แตํงต้ัง การโอน 
ย๎าย 

1.เพื่อให๎ประชาชน
มีสํวนรํวม การ
ตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
ให๎เป็นไปด๎วยความ
โปรํงใสและเป็น
ธรรม 2.เพื่อให๎เป็น
แนวทางในการ
ตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจุ
แตํงต้ังการโอน 
ย๎าย 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า ที่มีการ
ด าเนินการด๎านการ
บริหารงานบุคคล 

0.00 0.00 0.00 0.00 ก าหนดเป็นระดับ
ขั้นของความส าเร็จ 
แบํงเกณฑ์การให๎
คะแนนเป็น 5 
ระดับ โดยพิจารณา
จากความก๎าวหนา๎
ของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมายของแตํละ
ระดับ 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจ ุ
การโอน ย๎าย ของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

52.  กิจกรรมการ
สํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น 

1.เพื่อสร๎างการ
เรียนรู๎และ
ประสบการณ์การ
ท างานให๎กับ
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น
ให๎มีความเข๎าใจใน
การท างานตาม
บทบาทและอ านาจ
หน๎าที ่

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว จ านวน 12 คน 

0.00 0.00 0.00 0.00 - สมาชิกสภา
ท๎องถิ่นมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ท างานตามบทบาท
และอ านาจหนา๎ที ่

-จ านวนสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 
จ านวน 12 ราย 
ได๎รับการฝึกอบรม 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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53.  กิจกรรมสํงเสริม
สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น ให๎มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 

1.เพื่อเป็นกลไก
ส าหรับการ
ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 2.
เพื่อให๎เกิดความ
โปรํงใสและลดการ
ทุจริต 3.สมาชิก
สภาท๎องถิ่นเข๎าใจ
บทบาท หนา๎ที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว จ านวน 12 คน 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนสมาชกิสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว
จ านวน 12 รายมี
บทบาท ในการ
ปฏิบัติงานร๎อยละ 
100 

1.สมาชิกสภาท๎องถิ่น
เข๎าใจบทบาทหนา๎ที่ 
และรํวมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 2.การ
ปฏิบัติงานตํางๆ มี
ความโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต 

54.  กิจกรรมการมี
สํวนรํวม ในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา
เทศบาล 

1.เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎สมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว มี
บทบาทในการ
ปฏิบัติงานและการ
มีสํวนรํวมในการ
ท างาน 2.เพื่อเป็น
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 3.เพื่อเป็น
การบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว จ านวน 12 คน 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนสมาชกิสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว
จ านวน 12 ราย มี
สํวนรํวมในการ
ปฏิบัติงานร๎อยละ 
100 

การพัฒนาเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว
เป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
ตอบสนองความ
ต๎องการของ
ประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ดี 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

55.  มาตรการเฝูา
ระวังการ
คอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 

สนับสนุนให๎ภาค
ประชาชนรํวมกัน
เฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชนหรือ
ตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ต าบลโกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของ
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการ
ตํอต๎านการทุจริต
คอรัปชั่นเพิ่มขึ้น 

1.คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเร่ืองการ
คอร์รัปชั่นและ
สามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชั่นได๎ 2.
มีการมอบหมายให๎
คณะกรรมการชุมชน 
หรือตัวแทนชุมชน
เป็นหนํวยเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นใน
ระดับเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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56.  มาตรการการ
สํงเสริมและ
พัฒนาเครือขําย
ด๎านการปูองกัน
การทุจริต 

1.เพื่อสร๎างแกนน า 
แนวรํวมและเครือขําย
ในการรักษา
ผลประโยชน์ของ
ท๎องถิ่น 2.เพื่อพัฒนา
องค์ความรู๎ให๎กับทุก
ภาคสํวนให๎เกิด
จิตส านึกและตระหนัก
เกี่ยวกบัปัญหาการ
ทุจริต 3.เพื่อให๎เกิด
ความรํวมมือรํวมใจใน
การปูองกันการทุจริต
ในพื้นที่ต าบลโกรกแกว๎ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาค
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
โกรกแก๎วเข๎ามามีสํวน
รํวมในการเป็น
เครือขํายด๎านการ
ปูองกันการทุจริต
รํวมกับเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และ
ภาคประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
เพิ่มขึ้น 

1.ท าให๎เกิดแกนน า 
แนวรํวมและ
เครือขํายในการ
รักษาผลประโยชน์
ของท๎องถิ่น 2.ท าให๎
ทุกภาคสํวนมีความรู๎ 
กํอให๎เกิดจิตส านกึ
และตระหนัก
เกี่ยวกบัปัญหาการ
ทุจริต 3.ท าให๎เกิด
ความรํวมมือรํวมใจ
ในการปูองกันการ
ทุจริตในพื้นที่ต าบล
โกรกแก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

57.  กิจกรรมการติด
ปูาย
ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

1.เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการปอูงกัน
การทุจริต 2.เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการแก๎ไข
ปัญหาการทุจริต 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
โกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ระดับความส าเร็จใน
การ ติดปูาย
ประชาสัมพันธ์
เกิดขึ้นในพื้นที่ 

1.จ านวนเร่ือง
ร๎องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 2.น าเร่ือง
ที่ได๎รับการร๎องเรียน
ไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

58.  กิจกรรม ?
ควบคุมการเบิก
จํายเงินตาม
ข๎อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจําย
ประจ าป?ี 

1.เพื่อให๎บุคลากรฝุาย
บัญชี กองคลัง มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบยีบ 
ประกาศและหนังสือที่
เกี่ยวขอ๎ง 2.เพื่อลด
ข๎อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะท า
ให๎เกิดความเสียหายแกํ
ทางราชการ 

บุคลากรฝุายบัญช ีกอง
คลัง เทศบาลต าบล 
โกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนบุคลากร 
ฝุายบัญชี กองคลัง 
มีความเข๎าใจและ
ปฏิบัติตามระเบยีบ
ร๎อยละ 100 

1.บุคลากรฝุายบัญชี 
กองคลัง มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบยีบ 
ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวขอ๎ง 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

59.  กิจกรรม การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

1.เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด๎านจัดซ้ือ
จัดจ๎าง 2. เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลในการรายงาน
ผู๎บริหาร 3.เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลในการวางแผน
จัดซื้อจัดจ๎างของ
หนํวยงาน 4.เพื่อให๎
ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ผู๎อ านวยการกองคลัง 
2.เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสด ุ

0.00 0.00 0.00 0.00 1.ผู๎อ านวยการกอง
คลัง 2.เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน ด๎าน
พัสดุ มีการการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
การจัดซ้ือจัดจา๎ง
ร๎อยละ 100 

1.ประชาชนได๎
รับทราบข๎อมูลใน
การบริหารงานของ
หนํวยงานดว๎ยความ
โปรํงใสมี
ประสิทธิภาพ 2.
ผู๎บริหารมีข๎อมูลใน
การวางแผนการ
บริหารงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
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กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

60.  กิจกรรม การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

1.เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด๎านจัดซ้ือ
จัดจ๎าง 2. เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลในการรายงาน
ผู๎บริหาร 3.เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลในการวางแผน
จัดซื้อจัดจ๎างของ
หนํวยงาน 4.เพื่อให๎
ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ผู๎อ านวยการกองคลัง 
2.เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสด ุ

0.00 0.00 0.00 0.00 1.ผู๎อ านวยการกอง
คลัง 2.เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน ด๎าน
พัสดุ มีการการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
การจัดซ้ือจัดจา๎ง
ร๎อยละ 100 

1.ประชาชนได๎
รับทราบข๎อมูลใน
การบริหารงานของ
หนํวยงานดว๎ยความ
โปรํงใสมี
ประสิทธิภาพ 2.
ผู๎บริหารมีข๎อมูลใน
การวางแผนการ
บริหารงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

61.  กิจกรรม สร๎าง
ความโปรํงใสใน
การใช๎จํายเงิน
งบประมาณ 

1.เพื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานให๎โปรํงใส 
สามารถตรวจสอบได๎ 2.
เพื่อให๎หนํวยงานมี
ระบบปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 3.
เพื่อเป็นการปูองกันการ
ใช๎จํายเงิน เพื่อสํงเสริม
ธุรกิจของตนและพวก
พ๎อง 

เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสด ุ

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนเจา๎หน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงาน ด๎าน
พัสดุปฏิบัติงาน ดว๎ย
ความโปรํงใสร๎อยละ 
100 

1. มีระบบปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
2.มีการปูองกันการ
ใช๎จํายเงิน เพื่อ
สํงเสริมธุรกิจของตน
และพวกพ๎อง 3.มี
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปรํงใสตรวจสอบได๎ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

62.  โครงการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารด๎านการ
จัดซื้อ?จัดจ๎าง 

1.เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อ ? จัดจ๎างตาม
โครงการและกิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาล
ต าบล โกรกแกว๎ 2.เพื่อ
เสริมสร๎างความโปรํงใส
ในการปฏิบัติราชการ 
สามารถตรวจสอบได๎
ตาม หลักธรรมาภิบาล 
3.เพื่อปูองกันการทุจริต
ในหนํวยงาน 

เผยแพรํข๎อมูลการ
จัดซื้อ ? จัดจ๎าง ตาม
แผนงาน/โครงการ
ตํางๆ ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ที่
ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2535 
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่
9) พ.ศ.2553 จ านวน 4 
ชํองทาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 รับความส าเร็จใน
การเผยแพรํขอ๎มูล
ขําวสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ๎างไมํน๎อย
กวํา 3 ชํองทาง 

-ประชาชนได๎เข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัด
จ๎างไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ๎าง
ทั้งหมด - การจัดหา
พัสดุเป็นไปอยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎
ทุกขั้นตอน -สามารถ
ลดปัญหาการ
ร๎องเรียนการทุจริต
ในการจัดซ้ือจัดจ๎าง
ได๎ 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

63.  กิจกรรม การ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารด๎าน
การเงิน การ
คลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินของ
เทศบาลและ
การรับเรื่อง
ร๎องเรียน
เกี่ยวกบัการเงิน
การคลัง 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารในการ
ปฏิบัติงานให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ เพื่อ
ประชาสัมพันธก์าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อสํงเสริมบทบาทการ
มีสํวนรํวมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประชาชนภายในต าบล
โกรกแก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 รับความส าเร็จใน
การเผยแพรํขอ๎มูล
ขําวสารเกีย่วกับการ
ด๎านการเงิน การ
คลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่
ส าคัญของทาง
ราชการ ประชาชนมี
โอกาสได๎ตรวจสอบ
การบริหารงานของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว ท าให๎ลดการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรํงใส
ในการปฏิบัติงาน 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ :ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

64.  มาตรการแตํงตั้ง
ตัวแทน
ประชาคมเข๎า
รํวมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ๎าง 

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวธิีผําน
การประชาคม) ในการมี
สํวนรํวมกับเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว อยําง
แข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วได๎มี
กฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ ก าหนดให๎ภาค
ประชาชนและสํงเสริม
กลไกภาคประชาชน 

ตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านทั้ง 11 
หมูํบ๎าน 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของการมี
สํวนรํวมของตัวแทน
ชุมชนในเขตพื้นที่
ของ เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

1.ภาคประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ด าเนินงานและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 2.ภาค
ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงสิทธิ 
หน๎าที่และบทบาทใน
การมีสํวนรํวมและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
หนํวยงานทอ๎งถิ่น
ของตนเอง 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

65.  กิจกรรมการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชนใน
การตรวจสอบ 
การรับ การจําย 
และการใช๎
ประโยชน์
ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

เพื่อให๎การรับ จํายเงิน
ของเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว เกิดความโปรํงใส
ตรวจสอบได๎ 

ประชาชนต าบลโกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของการ
ด าเนินงานตาม
วิธีการด าเนินงาน
ครบทุกขั้นตอน 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ตรวจสอบและได๎รับ
ทราบข๎อมูลการรับ 
จํายเงินของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ท า
ให๎เกิดความโปรํงใส
ในการรับจํายเงิน
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

66.  กิจกรรมการ
รายงานผลการ 
ใช๎จํายเงินให๎
ประชาชนทราบ 

1.เพื่อให๎เกิดความ
โปรํงใสสามารถ 
ตรวจสอบได๎ 2.การใช๎
งบประมาณอยํางค๎ุมคํา
และเปิดโอกาสให๎
ประชาชนสามารถ
ซักถามและตรวจสอบได๎
ซักถาม 3.ปฏิบัติงาน
ถูกต๎องตามระเบียบที่
เกี่ยวขอ๎ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของกจิกรรม
การรายงานผลการ
ใช๎จํายเงินให๎
ประชาชนทราบ 

1.มีการพัฒนาการ
บริหารด๎านการเงิน
การคลังและ
งบประมาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ 2.มี
การเบิกจาํยถกูต๎อง 
รวดเร็ว เกิดความ
ประหยัด 3.มีการ
เสริมสร๎างการมีสํวน
รํวมของประชาชนใน
พื้นที่หรือผู๎รับบริการ 

สํวนการคลัง, กอง
คลงั, ส านักคลัง 

67.  กิจกรรมการ
จัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง
จากตัวแทน
ชุมชน 

1.เพื่อสนับสนุนให๎
ตัวแทนภาคประชาชนมี
สํวนรํวมในการตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
2.เพื่อปูองกันการทุจริต
ในด๎านที่เกี่ยวขอ๎งกับ
งบประมาณของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วให๎เกิด
การพัฒนาได๎อยาํงค๎ุมคํา 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน
คณะกรรมการได๎มี
การตรวจรับงาน 

การจัดซ้ือจัดจา๎งของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎วมีความโปรํงใส 
โดยมีตัวแทน
ประชาชนรํวม
ตรวจสอบและไมํเกิด
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

68.  โครงการอบรม
กรรมการตรวจ
งานจ๎าง 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎
ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็น
กรรมการตรวจการจ๎าง 
ท าหน๎าที่ตรวจการจา๎ง
อยํางถูกตอ๎ง สอดคล๎อง
กับข๎อบังคับหรือระเบยีบ
ที่เกี่ยวขอ๎ง 

คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน 1 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างท าหน๎าที่
ตรวจงานจ๎างอยําง
ถูกต๎องสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 

สํวนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

69.  มาตรการมอบ
อ านาจ เจ๎า
พนักงานท๎องถิ่น
ตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

1.เพื่อให๎การใช๎ดุลยพินิจ
ของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นไปอยําง
รอบคอบ 2.เพื่อปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ๎าหน๎าที ่

ค าสั่งนายกเทศมนตรี
มอบอ านาจเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ให๎กับรอง
นายกเทศมนตรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 มีการออกค าสั่งมอบ
อ านาจ
นายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 

มีการมอบอ านาจ
และท าให๎งานตําง
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการชําง 

70.  กิจกรรมการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชน
เพื่อให๎เกิดความ
พึงพอใจแกํ
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
ไมํเลือกปฏิบัต ิ

1.สร๎างความโปรํงใสใน
การบริการสาธารณะให๎
ประชาชนได๎รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไมํ
เลือกปฏิบัติ 2.เพื่อเป็น
มาตรการในการปอูงกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกส านัก/กอง/
ด าเนินการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะให๎
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและ ไมํเลือก
ปฏิบัต ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ 

1. สร๎างความโปรํงใส
ในการบริการ
สาธารณะให๎
ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและ ไมํเลือก
ปฏิบัติ 2. ไมํมีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการ
สาธารณะแกํ
ประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

71.  กิจกรรมการใช๎
บัตรคิวในการ
ติดตํอราชการ 

1.เพื่อสร๎างกลไกในการ
ปฏิบัติราชการด๎านการ
อ านวยความสะดวก 
ความเสมอภาค เป็น
ธรรมตํอผู๎มารับบริการ 
2. เพื่อให๎ประชาชนผู๎มา
ขอรับบริการได๎รับความ
สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน 

การจัดท าบัตรคิวใน
การให๎บริการแกํ
ประชาชนทั่วถึงเป็น
ธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 มีการใช๎บัตรคิว
ส าหรับให๎บริการแกํ
ประชาชนตามล าดับ
กํอนหลัง ส าหรับ
หนํวยงานที่
ให๎บริการ 

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในบริการที่
ให๎ ไมํน๎อยวาํร๎อยละ 
70 ของผู๎มาขอรับ
บริการ - การ
ให๎บริการเกิดความ
โปรํงใส ลดข๎อ
ร๎องเรียนการทุจริต
ตํอหน๎าที ่

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

72.  มาตรการ 
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการ
ประชาชน 

1.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานในภารกิจ
ตามที่กฎหมายก าหนด
ของหนํวยงานใหบ๎ริการ
อยํางมีความเป็นธรรม
และไมํเลือกปฏิบัต ิ2.
เพื่อให๎ประชาชนผู๎มารับ
บริการเกิดความพึงพอใจ
ตํอคุณภาพการให๎บริการ 

ความพึงพอใจเฉลีย่
ของประชาชน
ผู๎รับบริการร๎อยละ 80 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู๎รับบริการ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ให๎บริการของ
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

73.  กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 2.เพื่ออ านวย
ความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน 3.เพื่อรับ
ฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ผู๎รับบริการ 

1.เพื่อลดขั้นตอนใน
การท างานของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎วให๎สั้นลง 2.
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลโกรกแก๎ว 3.
ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทัว่ไป 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู๎รับบริการ 

1.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดตํอขอรับ
บริการ และมีความ
พึงพอใจในการ
ให๎บริการของ
เจ๎าหน๎าที ่

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต 

74.  มาตรการการ
มอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให๎การบริหาร
ราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ภายใต๎
กรอบอ านาจหนา๎ที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให๎
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แกํราชการ 

คณะผู๎บริหาร ปลัด
หรือหัวหนา๎สํวน
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของจ านวน
งานที่มอบอ านาจ 

การบริหารราชการ 
การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คลํองตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการ
ให๎บริการประชาชน/
บริการสาธารณะได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

75.  มาตรการการ
มอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให๎การบริหาร
ราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว ภายใต๎
กรอบอ านาจหนา๎ที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให๎
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แกํราชการ 

คณะผู๎บริหาร ปลัด
หรือหัวหนา๎สํวน
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 ร๎อยละของจ านวน
งานที่มอบอ านาจ 

การบริหารราชการ 
การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คลํองตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการ
ให๎บริการประชาชน/
บริการสาธารณะได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

76.  มาตรการ จัดท า
ข๎อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

1.เพื่อให๎บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด๎วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกจิการ
บ๎านเมืองที่ดี 2.เพื่อให๎
ทุกสํวนราชการ (ส านกั/
กอง) น าไปยึดถอืและ
ปฏิบัติ 3.เพื่อเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความโปรํงใส มีคุณธรรม 

บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดข๎อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน 1 ครั้ง/ปี มีการจัดท าขอ๎ตกลง
การปฏิบัติราชการ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

77.  กิจกรรมการ
จัดท าข๎อตกลง
การปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

1.เพื่อให๎การปฏิบัติ
ราชการตามขอ๎ตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
หนํวยงานระดับส านัก/
กอง/ฝุาย เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

ทุกส านัก /กอง มกีาร
จัดท าข๎อตกลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 มีข๎อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยูํในระดับดี
เลิศ/ดีเยี่ยม 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8.  กิจกรรมให๎
ความรํวมมือกับ
หนํวยตรวจสอบ
ที่ได๎ด าเนินการ
ตามอ านาจ
หน๎าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

1.เพื่อให๎เป็นมาตรการ
จัดการ กรณีได๎รับทราบ
หรือรับแจ๎ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
2.เพื่อความโปรํงใสและ
ปูองกันการทุจริตตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ 

ทุกส านัก/กอง/ของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว จัดท าขอ๎ตกลง
การปฏิบัติราชการตํอ
ผู๎บริหาร 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนครั้งที่ให๎
ความรํวมมือ 

1.เทศบาลต าบล
โกรกแก๎วมีมาตรการ
จัดการกรณีได๎
รับทราบหรือรับแจ๎ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 2.ต าบล
โกรกแก๎ว มีความ
โปรํงใสและปูองกัน
การทุจริต ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา๎นเมืองที่ดี 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

79.  มาตรการให๎
ความรํวมมือกับ
หนํวยตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจาก
หนํวยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน๎าที่
ตรวจสอบองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มี
ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว จากหนํวยงาน
ภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนครั้งที่ให๎
ความรํวมมือ 

เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว ให๎ความรวํมมือ
ในการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎วจากหนํวยงาน
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

80.  มาตรการจัดให๎
มี ชํองทางที่
ประชาชนเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

1.เพื่อให๎มีชํองทางการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงานที่
หลากหลาย 2.เพื่อให๎
ประชาชนหรือ
ผู๎รับบริการสามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎
สะดวกมากยิ่งขึ้น 3.
เพื่อให๎มีชํองทางในการ
รับเรื่องร๎องเรียนที่เข๎าถึง
ประชาชนได๎งําย 

ชํองทางในการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงาน จ านวน
ไมํน๎อยกวาํ 7 
ชํองทาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนชํองทางใน
การเผยแพรํขอ๎มูล
ขําวสารของ
หนํวยงาน 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ให๎บริการของ
เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

81.  กิจกรรมการ
มอบประกาศ
เกียรติคุณแกํ
สตรีดีเดํน 

1.เพื่อยกยอํงเชิดชูเกียรติ
สตรีที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมให๎อยูํในสังคม
ได๎อยํางภาคภูมิใจ 2.เพื่อ
ยกยอํงเชิดชูเกียรติสตรีที่
ประพฤติปฏบิัติตนที่เป็น
ประโยชน์ตํอสังคมให๎มี
ขวัญและก าลังใจในการ
บ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ตํอสังคมสืบไป 

มอบประกาศเกียรติ
คุณให๎แกํสตรีได๎รับ
การคัดเลือกเป็นสตรี
ดีเดํน จ านวน 11 คน 

0.00 0.00 0.00 0.00 -สตรีดีเดํนผู๎บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคม
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกียรติ ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

-สตรีดีเดํนผู๎ได๎รับ
การเชิดชูเกียรติมี
ความพึงพอใจอยูํใน
ระดับดี -มีสตรีที่เป็น
บุคคลต๎นแบบที่ดี 
ปรากฏตํอสังคม
สืบไป 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

82.  กิจกรรมการ
มอบประกาศ
เกียรติคุณแกํ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

1.เพื่อยกยอํงเชิดชูเกียรติ
แกํคณะกรรมการชุมชน
ที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหนา๎ที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด๎วยดี 
จนครบวาระการด ารง
ต าแหนํง 2.เพื่อยกยํอง
เชิดชูเกียรติแกํ
คณะกรรมการชุมชนที่
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น
ประโยชน์ตํอสังคมให๎มี
ขวัญและก าลังใจ 

-คณะกรรมการชุมชน
ที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหนา๎ที่
จนครบวาระ 2 ปี 
ได๎รับการยกยอํงเชิดชู
เกียรติ ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 100 

0.00 0.00 0.00 0.00 -คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน๎าทีจ่นครบ
วาระ 2 ปี ได๎รับการ
ยกยอํงเชิดชูเกียรติ 
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
100 

-คณะกรรมการ
ชุมชนผู๎ได๎รับการเชิด
ชูเกียรติมีความพึง
พอใจอยูํในระดับด ี-
มีคณะกรรมการ
ชุมชนต๎นแบบที่ดี 
ด๎านการบ าเพญ็
ประโยชน์สาธารณะ
ในท๎องถิ่น 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

83.  กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร๎อง
ทุกข์ ของ
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่และจะ
ได๎แก๎ไขปัญหาได๎อยาํง
ถูกต๎องหรือน ามาเป็น
ข๎อมูลในการท าแผนงาน
โครงการแก๎ไขปัญหา
ตํอไป 

ให๎บริการรับเรื่อง
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ 
จากประชาชนในพื้นที่
ที่ได๎รับความ
เดือดร๎อนร าคาญหรือ
ผู๎มีสํวนได๎เสียที่
เกี่ยวขอ๎ง โดยการ
ปฏิบัติราชการต๎อง
สามารถให๎บริการได๎
อยํางมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการ
แล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนร๎อยละของ
เร่ือง ที่ร๎องเรียน
และที่ได๎รับการ
แก๎ไข 

มีสถิติจ านวนเร่ือง
ร๎องทุกข์/ร๎องเรียน 
ประจ าสัปดาห์/
ประจ าเดือน ท าให๎
เห็นวําประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
สอดสํองดูแลสังคม
และการอยูํรํวมกัน
แสดงให๎เห็นถึงการ
เปิดโอกาสให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
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แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

84.  มาตรการแก๎ไขเหตุ
เดือดร๎อนร าคาญ ด๎านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

1. เพื่อรับแจ๎งปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกบัเหตุเดือดร๎อน
ร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
และจะได๎แก๎ไขปัญหา
ได๎อยํางถูกต๎องรวดเร็ว 

รับแจ๎งเรื่องร๎องเรียน/
ร๎องทุกข์เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร๎อนร าคาญจาก
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนร๎อยละของ
เร่ืองร๎องเรียนและ
ได๎รับการแก๎ไข 

1.มีสถิติจ านวนเร่ือง
ร๎องทุกข์/ร๎องเรียน
เหตุเดือดร๎อนร าคาญ
เป็นประจ าทุกเดือน 
ท าให๎เห็นวํา
ประชาชนได๎มีสํวน
รํวมในการสอดสํอง
ดูแลสังคมและการ
อยูํรํวมกันแสดงให๎
เห็นถึงการเปิด
โอกาสใหป๎ระชาชนมี
สํวนรํวมในการ
สอดสํองดูแลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 
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แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

85.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให๎บริการประปา 

- เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาที่มีคุณภาพ
ใช๎ทุกครัวเรือน - เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนใน
การใช๎บริการของ
ประปาเทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล/ 
ตลอดทั้งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร๎อยละ 
๙๐ ได๎รับความ
สะดวกในการใช๎
น้ าประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎ได๎
สะดวก 

สํวนโยธา, กอง
โยธา, กองชําง, 
กองชําง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชําง, ส านักการ
ชําง 

ข๎อมูล ณ 18/04/2561 
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1.2.6 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561  ตามแบบ ผ.08 
แบบ ผ.๐๘ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ที่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เก๎าอี้
ประธานสภา
ส าหรับงาน
กิจการสภา 

เก๎าอี้ประธานสภา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อผ๎า
คลุมโต๏ะ
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

ผ๎าคลุมโต๏ะ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
โต๏ะส าหรับ
วาง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

โต๏ะส าหรับวาง
คอมพิวเตอร์ 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เก๎าอี้เลขา
สภาส าหรับ
งานกิจการ
สภา 

เก๎าอี้เลขาสภา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 
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5. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดท า
ท าเนียบสภา 

ท าเนียบสภา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

6. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎
แบบบาน
เล่ือนของ
ส านักปลัด
เพื่อใช๎ในงาน
ส านักงาน 

ตู๎แบบบาน
เล่ือน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

8. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู๎
เหล็กบาน
เล่ือนกระจก
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บ
เอกสาร 

22,400.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

9. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เพื่อจัดซื้อ
โปรเจคเตอร์
ติดผนังพร๎อม
เครื่องฉายไว๎
ใช๎ใน
ส านักงาน 

โปรเจคเตอร์
ติดผนังพร๎อม 
เครื่องฉาย 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 
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10. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องถําย
เอกสาร
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องถําย
เอกสาร จ านวน 
1 เครื่อง 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

11. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๏ะ
ขาว
อเนกประสงค์
ส าหรับใช๎งาน
ของเทศบาล 

โต๏ะขาว
อเนกประสงค์ 

18,100.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

12. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เก๎าอี้ส าหรับ
เจ๎าหน๎าที่
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เก๎าอี้ส าหรับ
เจ๎าหน๎าที่
คอมพิวเตอร์ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

13. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
กล๎องดิจิตอล
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

กล๎องดิจิตอล 40,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

14. แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อผ๎า
ตกแตํง
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

ผ๎าตกแตํง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

 
 
 
 
 



 หน๎า 121 
 

15. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊น
เตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องปริ๊นเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

16. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ า
ส าหรับส านักงาน
เทศบาล 

พัดลมไอน้ าส าหรับ
ส านักงานเทศบาล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

17. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร 4,500.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

18. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

19. แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ประจ าศูนย ์อปพร.
เทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

เครื่องปรับอากาศ 
ประจ าศูนย ์อป
พร.เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

74,000.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

20. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อม
เก๎าอี้ ประจ าส านกังาน 

โต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อม
เก๎าอี้ ประจ า
ส านักงาน 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 
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21. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ 
ส าหรับเด็กรับประทาน
อาหาร 

โต๏ะ-เก๎าอี้ ส าหรับ
เด็กรับประทาน
อาหาร 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

22. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
แบบบานเล่ือนประจ า
ส านักงาน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ตู๎เก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนประจ า
ส านักงาน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

23. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทยประจ าศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

เครื่องดนตรีไทย
ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรก
แก๎ว 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

24. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
โทรทัศน์สีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

เครื่องโทรทัศน์สี
ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
โกรกแก๎ว 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

25. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ/ติดตั้งแอร์
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

แอร์ภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

26. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเต
อร์ประจ าศูนย์ฯ ส าหรับ
งานของศูนย์ 

เครื่องปริ๊นเตอร์ป
ระจ าศูนย์ฯ 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

27. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อถังน้ าประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โกรกแก๎ว 

ถังน้ าประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว๎ 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

28. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อมเก๎าอี ้

โต๏ะวาง
คอมพิวเตอร์พร๎อม
เก๎าอี ้

5,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 
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29. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ/ติดตั้งพัดลม
ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

พัดลมภายใน
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรก
แก๎ว 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

30. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ์ประจ า
ส านักงาน/ศูนย์ฯ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ์ประจ า
ส านักงาน/ศูนย์ฯ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านัก
การศึกษา 

31. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้ส าหรับ
เจ๎าหน๎าที่คอมพวิเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

เก๎าอี้ส าหรับ
เจ๎าหน๎าที่
คอมพิวเตอร์ 

2,400.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

32. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊น
เตอร์ส าหรับส านักงาน 

เครื่องปริ๊นเตอร์
ส านักงาน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

33. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เอกสารแบบ
บานเล่ือนไว๎ใช๎เก็บ
เอกสารในส านักงาน 

ตู๎เอกสารแบบบาน
เล่ือน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

34. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน 

1,400.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

35. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อกระติกน้ าร๎อน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมส าหรับงาน
ส านักงาน 

กระติกน้ าร๎อนกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

36. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์กํอสร๎าง เพื่อจัดซื้อรถตักหน๎าขุด
หลัง 

รถตักหน๎าขุดหลัง 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, ส านักการชาํง 
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37. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ์ไว๎ใช๎ในงานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณ์ 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, ส านักสาธารณสุข 

38. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มซัมเมิสไว๎
ใช๎ในงานกิจการประปา 

ปั้มซัมเมิส 176,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

39. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ 

เพื่อจัดซื้อกล๎องถํายรูปดิจิตอล
ไว๎ใช๎ในงานส านักงานและออก
ส ารวจภายนอก 

กล๎องถํายรูป
ดิจิตอล 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

40. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อปริ๊นเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องปริ๊น
เตอร์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้ท างานระดับ 
๓-๖ 

เก๎าอี้ท างาน
ระดับ ๓-๖ 

3,200.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

42. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างานระดับ ๓-
๖ 

โต๏ะท างาน
ระดับ ๓-๖ 

7,400.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

43. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง 
แบบลากจูงส าหรับใช๎ในงาน
เทศบาล 

ชุดเครื่องเสียง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

44. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช๎าไฟฟาู รถกระเช๎า
ไฟฟูา 

2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

45. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดหารถจกัรยานยนต์เพื่อ
ใช๎ในงานรับสํงเอกสาร
ส านักงานเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

รถจักรยานยน
ต์ส านักงาน
เทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

52,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

46. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ใน
งานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 
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47. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ประจ า กองชํางไว๎
ใช๎งาน 

รถยนต์ประจ ากองชําง 500,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

48. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อชั้นวางของส าหรับงาน
ส านักงาน 

ชั้นวางของ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 

49. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานมือจบั ตู๎เหล็ก 2 บานมือจับ 11,200.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 

50. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารส าหรับงาน
ส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร 15,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชาํง 

51. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 

52. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎บานเล่ือน กระจกสูง
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎บานเล่ือนกระจกสูง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 

53. แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น 6,000.00 0.00 0.00 0.00 สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 

     7,050,600.00     

ข๎อมูล ณ 18/04/2561 
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 1.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
  

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

1. โครงการปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 20,000.00 

 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย พล
เรือน 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 150,000.00 

 

3. โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกัน ไฟปุา 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 20,000.00 

 

4. โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชํวงเทศกาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 30,000.00 

 

5. โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 20,000.00 

 

6. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 50,000.00 

 

7. โครงการจัดซื้อวัสดเุครื่อง
ดับเพลิงเทศบาลต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 100,000.00 

 

8. โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ ๗ บ๎านโคกรัก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

 48,000.00 

 

9. โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

 437,000.00 

 

10. โครงการกํอสรา๎งหอ
กระจายขําว ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 8 บ๎านนาตากลม 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

 48,000.00 

 

11. อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอนางรองตาม
โครงการขยายเขตระบบ
จ าหนํายตดิตั้งหม๎อแปลงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 261,320.00 
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ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

  

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. อุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการ
ปูองกันและ แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

แบบ ผ.๐๒ สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 20,000.00 

 

13. โครงการปูองกัน
ไข๎เลือดออกภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 200,000.00 

 

14. โครงการสํงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

 

15. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการ
และผูด๎๎อยโอกาสต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

 

16. โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร๎างความเขม๎แข็ง 
ของครอบครัว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

 

17. โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

 

18. เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรค
เอดส ์

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 90,000.00 

 

19. เบี้ยยังชีพผูส๎ูงอาย ุ แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 4,628,400.00 

 

20. เบี้ยยังชีพผู๎พิการ แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,046,400.00 

 

21. โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได๎ภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 
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ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

22. โครงการสนับสนุนสํงเสรมิการ
พัฒนาอาชีพภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00  

23. โครงการสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎สูงอายุภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00  

24. โครงการอบรมสํงเสริมอาชีพ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00  

25. โครงการสํงเสริมสนับสนุนสินค๎า 
OTOP ภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00  

26. โครงการสร๎างภูมิคุม๎กันทางสงัคมให๎
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล โกรก
แก๎ว (กิจกรรม ?สํงเสริมการเรียนรู๎
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00  
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ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

27. โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 1,164,000.00  

28. โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 422,600.00  

29. โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00  

30. โครงการอุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีของดีโนนสุวรรณ 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 50,000.00  

31. โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ๎งจังหวัดบุรรีัมย ์

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00  

32. โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 10,000.00  

33. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ วันสัปดาหผ์ู๎สูงอายุ
แหํงชาติ และวันครอบครัว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
สํงเสริมคณุภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 50,000.00  
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ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

  

ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

34. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู๎ ภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่นต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 30,000.00  

35. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการ
ศูนย์ฯบุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูด๎ูแลเด็ก และผู๎ชํวยครู
ดูแลเด็ก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 40,000.00  

36. โครงการอาหารเสริม
(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 116,890.00  

37. โครงการอาหารเสริม
(นม)ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการเทศบาลต าบล       
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 557,620.00  

38. โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญตํางๆภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 30,000.00  

39. โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีของดีโนนสุวรรณ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 100,000.00  

40. โครงการจัดกิจกรรม
แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 250,000.00  

41. โครงการแขํงขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย ์

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 40,000.00  

42. โครงการสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาแกํเด็ก/เยาวชน

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 

 50,000.00  
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และประชาชนภายในต าบล กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, ส านักการศึกษา 

 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

43. โครงการพาน๎องทํองธรรมะ แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00  

44. โครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00  

45. โครงการเข๎าคํายพุทธบุตร แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสํงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 20,000.00  

 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ดา้นการพฒันาศกัยภาพบคุคลและความเขม้แข็งของทอ้งถิน่ 
46. อุดหนุนเหลํากาชาดจังหวดั
บุรีรัมย์โครงการจัดหารายได๎ เพื่อ
จัดกิจกรรม สาธารณกศุลและให๎
ความชํวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหลํากาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

แบบ ผ.๐๒ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00  

47. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00  

48. โครงการอบรมเสริมสร๎าง
ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00  

49. โครงการสํงเสริม การรไีซเคลิ
ขยะ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

 20,000.00  

50. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก

 30,000.00  
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หมูํบ๎าน/ชุมชนระดับหมูํบ๎านและ
ต าบล 

สวัสดิการสังคม 

 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืน 

51. โครงการถนนสวยด๎วยใจภักดิ์
เฉลิมพระเกียรติแมํของแผํนดิน แมํ
ทั้งประเทศ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข
, กองสํงเสริมคณุภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

 20,000.00  

 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

  

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

51. โครงการถนนสวยด๎วยใจ
ภักดิ์เฉลิมพระเกียรติแมํของ
แผํนดิน แมํทั้งประเทศ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม,สวํน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง
สํงเสริมคณุภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 20,000.00  

52. ตามโครงการปรับปรุง
และจัดหาวัสดุฯ 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  20,000.00  

53. คําใช๎จํายการจดัท า
รายงานกิจการเทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 40,000.00  

54. คําจ๎างเหมาบริการและ
ดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 9,600.00  

55. โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 110,000.00  

56. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัตริาชการและ
เสรมิสร๎างความรูเ๎กี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00  

57. โครงการอบรมความรู๎
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 15,000.00  

58. โครงการเสริมสร๎างการ
ปูองกันและปราบปราม การ

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00  
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ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
  

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

59. โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แกํคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎าง เทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00  

60. โครงการส ารวจข๎อมูล
ภาคสนามในการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

 100,000.00  

61. โครงการอบรมให๎ความรู๎
เรื่องพัฒนาการเด็กเล็กแกํ
ผู๎ปกครองเด็ก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 10,000.00  

62. โครงการสร๎างความ     คุ๎ม
กันทางสังคมให๎เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล     
โกรกแก๎ว                         
(กิจกรรม โตไปไมํโกง) 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00  

 
 1.4 โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

1. โครงการซํอมสร๎างถนนลูกรัง หมูํท่ี 4  หนอง
ไขํเทํา-หนองพลวง จากถนนคอนกรีตเดิมไป
ทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
จรดเขตเทศบาลต าบลดอนอะราง             
อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

แบบ ผ.๐๓ สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-
งานไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

300,000.00 

 

2. โครงการซํอมสร๎างถนนลูกรัง หมูํท่ี 2    โนน
สุวรรณ-ทํุงจังหัน จากถนนคอนกรีตเดิมไปทาง
ทิศเหนือสุดเขตเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว จรด
เขตองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงจังหัน อ าเภอ
โนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ 

แบบ ผ.๐๓ สํวนโยธา, กองโยธา, 
กองชําง, กองชําง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-
งานไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

400,000.00 

 

3. โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การ

300,000.00 
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บริหารงานท่ัวไป 

 
 
  

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

4. โครงการปรับปรุง/ซํอมแซม
ห๎องน้ า ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

50,000.00 

 

5. โครงการ?หน่ึงใจให๎ประชาชน  
ภัยแล๎ง 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

100,000.00 

 

6. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผน
ปูองกันภัย 

150,000.00 

 

7. โครงการจัดซ้ือวิทยุสื่อสาร      
ของอปพร.เทศบาลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหารท่ัวไป 

150,000.00 

 

8. โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกัน 
ไฟปุา 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผน
ปูองกันภัย 

20,000.00 

 

9. โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาล
ทางสื่อและหอกระจายขําว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 

 

10. โครงการแก๎ไขและบรรเทาความ
เดือดร๎อนด๎านสาธารณภัย  ของ
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

200,000.00 

 

11. โครงการซ๎อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย เทศบาลต าบล          
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผน
ปูองกันภัย 

50,000.00 

 

12. โครงการเทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติเพ่ือเสริมสร๎างความ
สมานฉันท์ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผน
ปูองกันภัย 

100,000.00 

 

13. โครงการจัดซ้ือชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน เบื้องต๎น ของพนักงาน

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานปูองกันภัยฝุาย

12,500.00 
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เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ปลัด อบต. พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

14. โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

100,000.00 

 

15. โครงการปรับปรุงศูนย์ 
อปพร. เทศบาลต าบล        
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหารท่ัวไป 

150,000.00 

 

16. โครงการกํอสร๎างโรงจอด
รถงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ของเทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหารท่ัวไป 

150,000.00 

 

17. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ด๎านการ
ควบคุมไฟปุา 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การ
ประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย 

150,000.00 

 

18. โครงการกํอสร๎างโรงสูบ
น้ าส าหรับรถดับเพลิงของ
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผน
ปูองกันภัย 

70,000.00 

 

19. โครงการกํอสร๎างประปา
บาดาลประจ าหมํูบ๎าน         
หมูํท่ี 1 บ๎านโนนสุวรรณ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

520,000.00 

 

20. โครงการกํอสร๎างถนน  ค.
ส.ล. ถนนจันชนะ หมูํท่ี ๑ 
บ๎านโนนสุวรรณ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

701,000.00 

 

21. โครงการกํอสร๎างถนน  ค.
ส.ล. ถนนผลึกรุํงโรจน์    หมูํ
ท่ี ๑ บ๎านโนนสุวรรณ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

1,262,000.00 

 

22. โครงการกํอสร๎างถนน   
ค.ส.ล. ถนนโนนศรีคูณ             
หมูํท่ี ๓ บ๎านหนองตาปูุ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

382,000.00 

 

23. โครงการกํอสร๎างถนน  ค.
ส.ล. ซอย ๔ หมูํท่ี ๓           
บ๎านหนองตาปูุ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

510,000.00 
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24. โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ถนนโนนศรีคูณ       
( ๒ ฝั่ง) หมูํท่ี ๓                   
บ๎านหนองตาปูุ 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบ าบัด
น้ าเสีย-ระบบการรักษาความ
สะอาดคูคลองระบายน้ า 

2,450,000.00 

 

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

25. โครงการขุดเจาะบํอ
ดาลประจ าหมํูบ๎าน หมูํท่ี 3 

แบบ ผ.๐๑ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

 

26. โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตร 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

 

27. โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตร 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

 

28. โครงการกํอสร๎าง
ประปาบาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํท่ี ๔                 
บ๎านโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

1,210,000.00 

 

29. โครงการกํอสร๎าง
ประปาบาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํท่ี ๔                 
บ๎านโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

1,210,000.00 

 

30. โครงการวํางทํอระบาย
น้ า คสล.ถนนหน๎าโรงเรียน
บ๎านโกรกแก๎ว  จากถนนหัว
ถนน-         ดอนอะราง 
ไปทางทิศตะวันตก 
เชื่อมตํอถนน โกรกแก๎ว 
ซอย ๑ ตัดผํานถนน โกรก
แก๎ว ซอย ๕  หมูํท่ี ๔ บ๎าน
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

4,950,000.00 

 

31. โครงการกํอสร๎าง
ประปาบาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํท่ี ๔                  
บ๎านโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,210,000.00 

 

32. โครงการกํอสร๎าง
ประปาบาดาลประจ า
หมูํบ๎าน หมูํท่ี ๔           
บ๎านโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,210,000.00 

 

33. โครงการขุดลอกคลอง แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ 1,000,000.00 
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ล าไทรโยงให๎ให๎เชื่อมตํอตํอ
กัน 

ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

34. โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านโกรกแก๎ว ม.4 
สายบ๎านนายไสว สระ
ปัญญา จรดถนนซับบอน
บ๎านซับบอน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

550,000.00 

 

35. โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าภายใน หมูํท่ี 5 
บ๎านซับบอน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
ควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 

2,637,000.00 

 

36. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง(CAPE SEAL 
) จากบ๎านโนนสุวรรณ  
หมูํท่ี 1 ไปยังบ๎านซับบอน 
หมูํท่ี 5 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

2,925,000.00 

 

37. โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ภายในหมูํบ๎าน            
หมูํท่ี ๕ บ๎านซับบอน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

457,000.00 

 

38. โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 2 ข๎างทาง ถนน
จากปูายเข๎าหมูํบ๎านไปทาง
ทิศใต๎ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
ควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 

1,000,000.00 

 

39. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง(CAPE SEAL 
) จากหมูํท่ี 4 บ๎านโกรก
แก๎วไปคลองล าไทรโยง 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

2,925,000.00 

 

40. โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล. ซอย ๑ หมูํท่ี ๖ 
บ๎านโคกสามัคคี 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

457,000.00 

 

41. โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย ๓ หมูํท่ี ๖         
บ๎านโคกสามัคคี 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

519,000.00 

 

42. โครงการวางทํอ
ระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี ๖ บ๎านโคกสามัคคี 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
ควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 

5,500,000.00 
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ส านักการชําง 

43. โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ถนนโคกรัก ซอย ๕ 
หมูํท่ี ๗ บ๎านโคกรัก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,280,000.00 

 

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

44. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete) ถนนโคกรัก 
ซอย ๑ จากถนน หัว
ถนน-ดอนอะราง ไปทาง
ทิศใต๎ถึงบ๎านโคกเจริญ 
หมูํท่ี ๑๒หมูํท่ี ๗           
บ๎านโคกรัก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

2,250,000.00 

 

45. โครงการกํอสร๎าง
รางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน หมูํท่ี ๘            
บ๎านนาตากลม 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบ าบัดน้ า
เสีย-ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 

4,950,000.00 

 

46. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร ในต าบล
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

800,000.00 

 

47. โครงการกํอสร๎าง
ถนน ค.ส.ล. ถนนนาตา
กลมโนนศรีคูณ ไปถนน
นาตากลม ซอย 8 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

1,227,500.00 

 

48. โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete) ถนนหัว
ถนน ดอนอะราง ไป
ตามถนน โกรกหวาย            
-นาใหมํ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

2,700,000.00 

 

49. โครงการกํอสร๎าง
ถนนค.ส.ล. ถนนโกรก
หวาย ๑ หมูํท่ี ๙             
บ๎านโกรกหวาย 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

981,000.00 

 

50. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลูกรัง สายถนน
เหมืองโกรกหวาย 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

100,000.00 

 

51. โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยาง(Asphaltic 
Concrete) ถนนหนอง

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

5,625,000.00 
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พลวง ม.๑๐ จากถนน
หัวถนน ดอนอะราง          
ไปทางทิศตะวันตก 

- การบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

52. โครงการขุดลอกสระดอน
ตาล หมูํท่ี ๑๐ บ๎านหนองพลวง 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,000,000.00 

 

53. โครงการกํอสร๎างถนน         
ค.ส.ล.ใต๎ชลประทาน 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

1,800,000.00 

 

54. โครงการกํอสร๎างถนน          
ค.ส.ล. เสริมเหล็กจากสาย
ชลประทานตัดสายหนองพลวง-
นาใหมํ 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

2,000,000.00 

 

55. โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ถนนหนองพลวง              
หมูํท่ี 10 บ๎านหนองพลวง 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

525,000.00 

 

56. โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน หมูํท่ี ๑๑        
บ๎านหนองไขํเทํา 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

4,950,000.00 

 

57. โครงการกํอสร๎าง
หอประชุม หมูํท่ี ๑๑              
บ๎านหนองไขํเทํา 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

1,000,000.00 

 

58. โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย หมํูท่ี ๑๑                           
บ๎านหนองไขํเทํา 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

50,000.00 

 

59. โครงการกํอสร๎างประปาผิว
ดินขนาดใหญํ หมูํท่ี 11 บ๎าน
หนองไขํเทํา 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

5,300,000.00 

 

60. โครงการกํอสร๎างถนน          
ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๑ จาก
ถนน นาตากลม  โนนศรีคูณ  
ไปทางทิศตะวันตก เชื่อมตํอ 
ถนนหัวถนน? ดอนอะราง 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

2,103,000.00 
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61. โครงการกํอสร๎างถนน          
ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ ๒ จาก
ถนน โคกเจริญ ๑ ไปทางทิศใต๎ 
เชื่อมตํอถนนโคกเจริญ ๓ 

แบบ ผ.
๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

1,935,000.00 

 

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

62. โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนโคกเจริญ ๓ จากจุดกํอสร๎าง
เดิมไปทางทิศตะวันออก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

981,000.00 

 

63. โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
ถนนโคกเจริญ   โนนศรีคูณ           
จากจุดกํอสร๎างเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

2,524,000.00 

 

64. โครงการส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ ด๎วยไฟฟูา 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

50,000.00 

 

65. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

1,900,000.00 

 

66. โครงการขุดเจาะบํอบาดาล
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

1,000,000.00 

 

67. โครงการขยายเขตประปา
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

 

68. โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

69. โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร 
พร๎อมติดตั้งขาเหล็ก จ านวน ๒๒ 
ชุด 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป 

660,000.00 

 

70. โครงการบ ารุงรักษากิจการ
ประปาภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

71. โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-งาน

1,900,000.00 
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กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

72. โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล            
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

1,900,000.00 

 

73. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร ในต าบล 
โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

800,000.00 

 

74. โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยางภายในต าบล โกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

75. โครงการซํอมแซมถนน 
คสล.ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

1,000,000.00 

 

76. โครงการซํอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปาภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

77. โครงการซํอมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปาภายใน
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

78. โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

79. โครงการซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

500,000.00 

 

80. โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบ าบัดน้ าเสีย-
ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 

1,440,000.00 

 

81. โครงการขุดลอกคูคลอง แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ 6,000,000.00 
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หนองน้ าพร๎อมรางระบายน้ า
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

82. โครงการปรับปรุงคลองอีสาน
เขียวภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

83. โครงการกํอสร๎างโรงฆําสัตว์
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารงานบุคคล 

500,000.00 

 

84. โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด
ภายในและรอบส านักงานเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารท่ัวไป 

500,000.00 

 

85. โครงการซํอมแซมปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์แพทย์แผน
ไทยกิจกรรมผู๎สูงอายุของ
โรงพยาบาลสํงเสรอมสุขภาพ
ต าบลโคกรัก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักชําง, ส านักการ
ชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารงานบุคคล 

500,000.00 

 

86. โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค-บริโภค 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ท่ัวไป 

30,000.00 

 

87. โครงการจัดซ้ือและติดตั้งถัง
ขยะวางประจ าแตํละครัวเรือน
ภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ-งาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

1,500,000.00 

 

88. โครงการจัดซ้ือรถขนขยะ
ประจ าส านักงาน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ท่ัวไป 

2,000,000.00 

 

89. โครงการซ้ือที่ดินท้ิงขยะ ของ
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ท่ัวไป 

800,000.00 

 



 หน๎า 143 
 

90. โครงการกํอสร๎างเตาเผาขยะ
ประจ าต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ท่ัวไป 

550,000.00 

 

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

91. โครงการกํอสร๎างเตาเผา
ขยะประจ าบ๎านโคกสามัคคี 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข
, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารท่ัวไป 

25,000.00  

92. โครงการจัดท าปูายแจ๎ง
เตือนปูองกันเด็กจมน้ าภายใน
ต าบล 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข
, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

93. โครงการจัดซ้ือโอํงน้ าฝน
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข
, กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

94. โครงการจัดซ้ือโอํงน้ าฝน
ภายในต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

95. โครงการสนับสนุน
หมูํบ๎านนําอยูํ บ๎านโกรกหวาย 
ม.9 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

60,000.00  

96. โครงการกํอสร๎างร๎านค๎า
ชุมชน บ๎านโกรกหวาย ม.9 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

97. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตในไรํนา (ท่ีท าการ
ชาวนา) 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

75,000.00  

98. โครงการปั้นโอํงน้ าประชา
รัฐ 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

50,000.00  

99. โครงการบ๎านท๎องถิ่นไทย 
ประชารัฐรํวมใจเทิดไท๎องค์
ราชินี 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

100. โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 8 บ๎านนาตากลม 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนโยธา, กองโยธา, กองชําง, 
กองชํางสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักชําง, ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน - การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

101. โครงการเทศบาลยิ้ม แบบ         
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  
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102. โครงการเทศบาลรํวมใจ
ลดพลังงานหารสอง 
(มาตรการประหยัดพลังงาน
ของเทศบาล) 

แบบ           
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

103. โครงการเทศบาลรํวมใจ
ลดพลังงานหารสอง (มาตรการ
ประหยัดพลังงานของเทศบาล) 

แบบ     
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

104. โครงการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาล 

แบบ       
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

105. โครงการจัดนิทรรศการ
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ให๎กับประชาชน 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

106. โครงการจัดนิทรรศการ
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ให๎กับประชาชน 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

107. โครงการสายดํวนรับใช๎
ประชาชน 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

108. โครงการศูนย์บริการรํวม 
(One Stop Service) 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

109. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

110. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานสารบรรณ 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

111. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 
หลักสูตร การใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตํางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

112. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

113. โครงการศึกษาวิจัยระบบ
การบริหารงานของเทศบาล
ต าบลบ๎านเหลื่อม 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  
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114. โครงการลดขั้นตอนการ
ให๎บริการประชาชน 

แบบ  
ผ.๐๖ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหาร
ท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป 

0.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

115. โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํ
บุคลากรเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสารของราชการ             
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

116. โครงการให๎ความรู๎แกํประชาชน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

117. โครงการจัดท าแมํบทเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาล (IT Master Plan) 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

118. โครงการจัดท าภูมิขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

119. โครงการจัดท าแผนผังก าหนด
ผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

120. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
บุคลากรของเทศบาล 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

121. โครงการบริการประชาชนลํวงหน๎า
กํอนเวลาท าการ ชํวงพักเที่ยง 
วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

122. โครงการกิจกรรม ๕ ส. แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

123. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและพัฒนารายได๎เชิงรุก 

แบบ ผ.๐๖ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

0.00  

124. โครงการกํอสร๎างหอกระจายขาํว 
ภายในหมูํบ๎าน หมูํท่ี 8 บ๎านนาตากลม 

แบบ ผ.๐๑ สํวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชําง, กองชํางสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักชําง, 
ส านักการชําง 

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

125. อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอนางรองตามโครงการขยายเขต
ระบบจ าหนํายติดต้ังหม๎อแปลงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล โกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงาน
ท่ัวไป-งานบริหารท่ัวไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

500,000.00  
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วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
126. อุดหนุนอ าเภอโนนสุวรรณ
โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา        
โรคเอดส์ 

แบบ ผ.๐๒ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารงานบุคคล 

20,000.00  

127. โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ? 
งดเหล๎าเข๎าพรรษา 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -        
การบริหารท่ัวไป 

20,000.00  

128. โครงการของบสนับสนุนจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลังกาย 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -           
การบริหารท่ัวไป 

200,000.00  

129. โครงการของบสนับสนุนจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลังกาย 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

200,000.00  

130. โครงการของบสนับสนุน อสม.
ประจ าหมํูบ๎านภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

220,000.00  

131. โครงการสนับสนุนการควบคุม
และปูองกันโรคฉี่หนู 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

20,000.00  

132. โครงการสนับสนุนการควบคุม
และปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ภายใน
ต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2.บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

60,000.00  

133. โครงการควบคุมปูองกัน
โรคติดตํอและไมํติดตํอ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป

22,000.00  
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กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การ
บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
134. โครงการปูองกันโรคไข๎หวัด
นก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -          
การบริหารท่ัวไป 

20,000.00  

135. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกลุํมเด็กวัยเรียน         
เพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -            
การบริหารท่ัวไป 

20,000.00  

136. โครงการปูองกันและควบคุม
โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -         
การบริหารท่ัวไป 

20,000.00  

137. โครงการจัดท าก๏าชชีวภาพ แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -          
การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

138. โครงการสร๎างภูมิค๎ุมกัน
เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ์ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -             
การบริหารงานบุคคล 

30,000.00  

139. โครงการจัดซ้ือเครื่องพํน
หมอกควัน ประจ าต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -            
การบริหารท่ัวไป 

100,000.00  

140. โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การปูองกันและบ าบัด                   
ยาเสพติด 

100,000.00  
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141. โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
ด๎านการจราจรและปลูกฝังวินัย
จราจร 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม, สํวนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข -               
การบริหารงานบุคคล 

20,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
142. โครงการด๎านการ
บ าบัดรักษาผู๎เสพ/ผู๎ติดยา
เสพติด 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การปูองกันและบ าบัดยาเสพติด 

30,000.00  

143. โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ผู๎ผํานการบ าบัด
ฟื้นฟูผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด
โดยระบบสมัครใจ 

แบบ               
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การปูองกันและบ าบัดยาเสพติด 

25,000.00  

144. โครงการรณรงค์ 
ปลอดเหล๎างานศพ 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล 

30,000.00  

145. โครงการรณรงค์เลิก 
สูบบุหรี่และดื่มสุรา 

แบบ            
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, 
สํวนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล 

20,000.00  

146. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบลโกรก
แก๎ว 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

147. โครงการกองทุนแมํ
ของแผํนดิน 50% ของ
ต าบล 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

140,000.00  

148. โครงการกองทุนแมํ
ของแผํนดิน 50% ของ
ต าบล 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

140,000.00  

149. โครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขแบบ ABC (Area 
Based Collaborative 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน-กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคิด รํวมท า รํวม

50,000.00  
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Research) แก๎ไข ปัญหาชุมชน 

150. โครงการจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ภายในต าบล 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

25,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
151. โครงการร๎อยรัก ร๎อย
ดวงใจ หํวงใยผู๎สูงอายุ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

60,000.00  

152. โครงการการเตรียม
ความพร๎อมกํอนเข๎าสูํวัย
ผู๎สูงอายุ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

60,000.00  

153. โครงการการเตรียม
ความพร๎อมกํอนเข๎าสูํวัย
ผู๎สูงอายุ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

60,000.00  

154. โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพื่อให๎เกิดการรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

20,000.00  

155. โครงการคัดกรอง
มะเร็ง ปากมดลูก 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมให๎
ความรู๎ทางด๎านวิขาการ 

50,000.00  

156. โครงการสํงเสริม
สุขภาพสตรีกํอนและหลัง
วัยหมดประจ าเดือน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมให๎
ความรู๎ทางด๎านวิขาการ 

20,000.00  

157. โครงการสํงเสริม
สุขภาพสตรีกํอนและหลัง
วัยหมดประจ าเดือน 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมให๎
ความรู๎ทางด๎านวิขาการ 

20,000.00  

158. โครงการอบรมให๎
ความรู๎เรื่องสิทธิหน๎าท่ี  
ของสตรีภายในต าบล 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมให๎
ความรู๎ทางด๎านวิขาการ 

60,000.00  

159. โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎และเข๎าถึง
สารสนเทศสังคมออนไลน์  

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

160. เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรค
เอดส์ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป - การบริหารท่ัวไป 

90,000.00  

161. โครงการสนับสนุน
งบประมาณชมรมผู๎สูงอายุ
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

162. โครงการจัดต้ังศูนย์ แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน- 50,000.00  
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สงเคราะห์ คนพิการและ
ผู๎สูงอายุในหมูํบ๎าน ม.7 

กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

163. โครงการจัดต้ังศูนย์
สงเคราะห์ คนพิการและ
ผู๎สูงอายุในหมูํบ๎าน ม.7 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามแผน 
  

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
164. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกลุํมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ า
หมูํบ๎าน ม.7 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน            
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

165. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกลุํมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ า
หมูํบ๎านม.7 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน           
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

166. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกลุํมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ า
หมูํบ๎านม.7 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

167. เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน           
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

3,788,400.00  

168. เบี้ยยังชีพผู๎พิการ แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน         
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

1,056,000.00  

169. โครงการสนับสนุน
งบประมาณและสํงเสริม
กลุํมอาชีพภายในต าบล 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดกิารสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

100,000.00  

170. โครงการสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
ตากลม ม.8 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน         
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน                 
-สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

171. โครงการสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
ตากลม ม.8 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน         
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน            -
สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

172. โครงการสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
ตากลม ม.8 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน            
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน                 
-สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  
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173. โครงการเลี้ยงปลา
ในบํอพลาสติกภายใน
ครัวเรือน 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน            
-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

174. โครงการเลี้ยงปลา
ในบํอพลาสติกภายใน
ครัวเรือน 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2.บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
175. โครงการปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได๎
ภายในต าบล 

แบบ            
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,                 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

30,000.00  

176. โครงการ
สนับสนุนพํอพันธุ์โค 
บ๎านโกรกหวาย ม.9 

แบบ              
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,               
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

100,000.00  

177. โครงการจัดต้ัง
กลุํมเลี้ยงสุกรภายใน
ต าบล 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,                    
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

80,000.00  

178. โครงการฝึก
อาชีพชํางท าทอง
ภายในหมูํบ๎านบ๎าน
หนองพลวง ม.10 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                
กองสวัสดิการสังคม,                    
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

50,000.00  

179. โครงการ
สนับสนุนสํงเสริมการ
พัฒนาอาชีพภายใน
ต าบล 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,                
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

180. โครงการ
สํงเสริมสนับสนุน
งบประมาณกลุํมทอ
เสื่อกก ม.5 

แบบ       
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                
กองสวัสดิการสังคม,                
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

181. โครงการ
สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ทอผ๎า ม.5 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                
กองสวัสดิการสังคม,              
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

50,000.00  

182. โครงการ
สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ทอผ๎า ม.5 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                
กองสวัสดิการสังคม,          
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

50,000.00  

183. โครงการ
สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ทอผ๎า ม.5 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับ

50,000.00  
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คุณภาพชีวิต 

184. โครงการ
สํงเสริมกลุํมเลี้ยง 
แมงสะดิ้งจิ้งหรีด  ม.9 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,           
กองสวัสดิการสังคม,                  
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน-งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-
สร๎างเครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
185. โครงการ
สํงเสริมและจัดต้ัง
กลุํมกลองยาว ม.9 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,               
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

186. โครงการจัดต้ัง
กองทุนสํงเสริม
อาชีพ ม.12 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,            
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

187. โครงการจัดต้ัง
กองทุนสํงเสริม
อาชีพ ม.12 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,              
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

188. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
หัตถกรรมตําง ๆ 
ภายในต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,            
กองสวัสดิการสังคม,            
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-สร๎าง
เครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนในท๎องถิ่น 

50,000.00  

189. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรรมภายใน
ต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,          
กองสวัสดิการสังคม,            
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

190. โครงการ
สํงเสริมอาชีพให๎กับ 
ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสภายใน
ต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,           
กองสวัสดิการสังคม,           
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

191. โครงการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎
และพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ภายในต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,                             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-สร๎าง
เครือขํายศูนย์การเรียนรู๎สายอาชีพให๎กับชุมชนในท๎องถิ่น 

50,000.00  

192. โครงการ
สํงเสริมและ
พัฒนาการผลิต
สินค๎าภายในต าบล
ให๎มีมาตรฐานเป็นท่ี
นิยม 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

193. โครงการ
สํงเสริมพัฒนาการ

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,           

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี

50,000.00  
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แปรรูปสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ภายใน
ต าบล 

ส านักสวัสดิการสังคม ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

194. โครงการ
สํงเสริมการจักสาน
ภายในต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,          
กองสวัสดิการสังคม,         
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ี
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบตามแผน 
  

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
195. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนหน่ึงคน 
หน่ึงอาชีพ 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

50,000.00  

196. โครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทางสังคมให๎
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบล โกรกแก๎ว 
(กิจกรรม ?สํงเสริมการ
เรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบ ผ.๐๑ สํวนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานบริหารท่ัวไป - การบริหาร
ท่ัวไป 

20,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
197. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
การศึกษา 

100,000.00  

198. โครงการพฤษ
ศาสตร์ชุมชนเพื่อ
แหลํงเรียนรู๎ของ
ชุมชน 

แบบ ผ.๐๒ สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

400,000.00  

199. โครงการฝึก
อาชีพพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

100,000.00  

200. โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาการศึกษาตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา-การบริการผลิต
สื่อการสอน 

150,000.00  
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201. โครงการจัดงาน
ประเพณีมหกรรมวําว
อีสานบุรีรัมย์ 

แบบ ผ.๐๒ สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

20,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
202. โครงการอุดหนุนวัดใน
เขตพื้นท่ีบริการตามโครงการ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

แบบ  
ผ.๐๒ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,        
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

80,000.00  

203. โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญข๎าวคูณลาน
ภายในต าบล 

แบบ  
ผ.๐๒ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,         
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

204. โครงการสนับสนุน
ประเพณีกวนข๎าวทิพย์ ภายใน
ต าบล 

แบบ  
ผ.๐๒ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,   
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

60,000.00  

205. โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน 

แบบ  
ผ.๐๒ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,       
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

50,000.00  

206. โครงการกิจกรรม
พุทธวจน 

แบบ  
ผ.๐๒ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,        
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณี
ท๎องถิ่น 

100,000.00  

207. โครงการชํวยเหลือเด็ก
ด๎อยโอกาสทางการศึกษา
ภายในต าบลเรียนดีแตํยากจน 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,   
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

208. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,       
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

5,000.00  

209. โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ     
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,   
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

15,000.00  

210. โครงการจัดหา/ซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ผลิตสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,         
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารการศึกษา 

50,000.00  
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วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

211. โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,   
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารท่ัวไป 

1,000,000.00  

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
212. โครงการสํงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ของครู /ผู๎ดูแลเด็ก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา-
การบริหารท่ัวไป 

10,000.00  

213. โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกํนักเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

214. โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกํนักเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

215. โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกํนักเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

216. โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกํนักเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00  

217. โครงการจัดกิจกรรม
วันเยาวชนแหํงชาติภายใน
ต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารท่ัวไป 

15,000.00  

218. โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎ง
จังหวัดบุรีรัมย์ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณีท๎องถิ่น 

20,000.00  

219. โครงการอุดหนุนวัด
ในเขตพื้นท่ีบริการตาม
โครงการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณีท๎องถิ่น 

80,000.00  

220. โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญข๎าวคูณ
ลานภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณีท๎องถิ่น 

50,000.00  

221. โครงการสนับสนุน
ประเพณีกวนข๎าวทิพย์ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 

60,000.00  
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ภายในต าบล ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-ประเพณีท๎องถิ่น 

222. โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนาในวัน
เข๎าพรรษา 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น-สํงเสริมการศาสนา 

30,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
223. โครงการสํงเสริมจัด
กิจกรรมวันพอํแหํงชาต ิ

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-
สํงเสริมการศาสนา 

15,000.00  

224. โครงการสํงเสริมจัด
กิจกรรมวันแมแํหํงชาต ิ

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-
สํงเสริมการศาสนา 

15,000.00  

225. โครงการคํายเยาวชน
อาสาสมัครสร๎างภูมิค๎ุมกัน
สังคมในมิติวัฒนธรรม 
จังหวัดบุรีรัมย ์

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-งาน
ปลูกฝังจิตส านึก 

30,000.00  

226. โครงการสํงเสริมและ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกบั
ประชาคมอาเซียน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

20,000.00  

227. โครงการสนับสนุน
ประเพณีท าบุญกลางบา๎น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น-
สํงเสริมการศาสนา 

50,000.00  

228. โครงการฝึกอบรม
และสํงเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาแกํเด็ก 
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การ
สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 

100,000.00  

229. โครงการฝึกอบรม
และสํงเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาแกํเด็ก 
เยาวชนภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การ
สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 

100,000.00  

230. โครงการกํอสร๎าง
สนามเด็กเลํนพร๎อม
อุปกรณ์ ภายในหมูํบา๎น 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การ
สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 

1,100,000.00  

231. โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬา ต๎านยาเสพติดภายใน
ต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การ
สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 

1,100,000.00  

232. โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหํงชาติในเขตพื้นที่
บริการ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสํงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

70,000.00  
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ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
233. โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
ในเขตพื้นที่บริการ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,         
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

70,000.00  

234. โครงการสนับสนุน
การแขํงขันกีฬาฟุตบอล 
มวก.คัพ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชน
ด๎านกีฬาและนันทนาการ 

20,000.00  

235. โครงการจัดหา
กระบะทรายเสริม
พัฒนาการเด็กพร๎อม
อุปกรณ์ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,               
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

200,000.00  

236. โครงการอนุรักษ์
ศิลปะแมํไม๎มวยไทย 
คงไว๎เพื่อความเป็นไทย
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,               
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

30,000.00  

237. โครงการอนุรักษ์
ศิลปะแมํไม๎มวยไทย 
คงไว๎เพื่อความเป็นไทย
ภายในต าบลโกรกแกว๎ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,               
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

30,000.00  

238. โครงการจัด
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

200,000.00  

239. โครงการจัด
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎ว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                 
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

200,000.00  

240. โครงการจัด
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ของเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก๎ว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

10,000.00  

241. โครงการแขํงขัน
กีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย ์

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

40,000.00  
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242. โครงการสนับสนุน
การแขํงขันกีฬาแกํเด็ก/
เยาวชนและประชาชน
ภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,                
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป 

50,000.00  

 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นพฒันาการศกึษา กฬีานนัทนาการและศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
243. โครงการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต ์วัน
สัปดาห์ผู๎สูงอายแุหํงชาติ 
และวันครอบครัว 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,            
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

100,000.00  

244. โครงการพาน๎อง
ทํองธรรมะ 

แบบ            
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,            
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

20,000.00  

245. โครงการคุณธรรม 
สานสายใยครอบครัว 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,           
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

20,000.00  

246. โครงการเข๎าคําย
พุทธบุตร 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนการศึกษา, กองการศึกษา,             
กองสํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
มัธยมศึกษา-งานโรงเรียน 

20,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาศกัยภาพบคุคลและความเขม้แข็งของทอ้งถิน่ 
247. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอโนน
สุวรรณตามโครงการจัดงานพระราช
พิธ ี

แบบ           
ผ.๐๒ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล 

20,000.00  

248. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูํบ๎าน,ประชาคมต าบล เทศบาลโกรก
แก๎ว 

แบบ         
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบริหารงานทัว่ไป 

55,000.00  

249. โครงการหมูํบ๎านยํานบาป รักษา
ศีล 5 เหนือกวาํสิ่งใดในโลกเป็นหัวใจ
ส าคัญที่ดีที่สุดของดี 1 

แบบ         
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบริหารงานทัว่ไป 

20,000.00  

250. โครงการหมูํบ๎านยํานบาป รักษา
ศีล 5 เหนือกวาํสิ่งใดในโลกเป็นหัวใจ
ส าคัญที่ดีที่สุดของดี 1 

แบบ        
ผ.๐๑ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบริหารงานทัว่ไป 

20,000.00  

251. สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ
สังคม, ส านักสวัสดกิารสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - 
การบริหารทัว่ไป 

140,000.00  

252. โครงการฝึกอบรมการกรีด
ยางพาราบ๎านนาตากลม หมูํที่ 8 

แบบ         
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ
สังคม, ส านักสวัสดกิารสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - 
การบริหารทัว่ไป 

10,000.00  

253. โครงการสนับสนุนกองทุน แบบ          สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ 50,000.00  
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สถาบันการเงินบ๎านซับบอน หมูํที ่5 ผ.๐๑ สังคม, ส านักสวัสดกิารสังคม เข๎มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-
สํงเสริมกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน 

254. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/
ชุมชนระดับหมูํบ๎านและต าบล 

แบบ           
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ
สังคม, ส านักสวัสดกิารสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพื่อให๎เกิดการรํวมคิด รวํมท า รวํม
แก๎ไข ปัญหาชุมชน 

30,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาศกัยภาพบคุคลและความเขม้แข็งของทอ้งถิน่ 
255. โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกองทุนพึ่งพาตนเองบ๎าน
โคกรัก ม.7 

แบบ        
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-
สํงเสริมกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน 

50,000.00  

256. โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกองทุนพึ่งพาตนเองบ๎าน
โคกรัก ม.7 

แบบ          
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-
สํงเสริมกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน 

50,000.00  

257. โครงการจัดท าสวนสุขภาพ
ประจ าต าบล 

แบบ       
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารทัว่ไป 

500,000.00  

258. โครงการจัดท าสวนสุขภาพ
ประจ าต าบล 

แบบ       
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารทัว่ไป 

500,000.00  

259. อุดหนุนที่ท าการอ าเภอ โนน
สุวรรณตามโครงการจัดท าซ๎ุมถวาย
ดอกไม๎จันทน์งานพระราชพธิีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช อ าเภอโนนสุวรรณ 

แบบ   
ผ.๐๒ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบริหารงานทัว่ไป 

100,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
260. โครงการอนุรักษ์ปุา
สาธารณะ หมูํ 11 

แบบ       
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, สํวน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 
การบริหารทัว่ไป 

5,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการสง่เสรมิการเกษตร 
261. โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
ด๎านการปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม,         
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,      
กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์
,ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข - การบรหิาร
ทั่วไป 

50,000.00  

262. โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช
ทางการเกษตรภายในต าบล 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม,       
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,        
กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข - การบรหิาร

10,000.00  
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,ส านักสาธารณสุข ทั่วไป 

263. โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ยอัดเม็ด 

แบบ  
ผ.๐๑ 

สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม,        
สํวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,   
กองสํงเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์
,ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข - การบรหิาร
ทั่วไป 

60,000.00  

 
ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามแผน   

ดา้นการสง่เสรมิการเกษตร 
264. โครงการสนับสนุนพันธุ์
ข๎าวภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,            
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป-สํงเสริมกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน 

80,000.00  

265. โครงการสนับสนุนพันธุ์
ข๎าวภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,            
กองสวัสดิการสังคม,              
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป-สํงเสริมกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน 

80,000.00  

266. โครงการสนับสนุนพันธุ์
ปลาภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,                 
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให๎
ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

80,000.00  

267. โครงการจัดซ้ือเครื่อง
อัดฟางประจ าหมูํบ๎านบ๎าน
โกรกหวาย ม.9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,               
กองสวัสดิการสังคม,             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

80,000.00  

268. โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพปลูกพืชฤดูแล๎งภายใน
ต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,               
กองสวัสดิการสังคม,                   
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

20,000.00  

269. โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพปลูกพืชฤดูแล๎งภายใน
ต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

20,000.00  

270. โครงการสนับสนุนกลุํม
เกษตร กรหมูํบ๎านซับบอน ม.
5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,            
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-สร๎างเครือขํายศูนย์
การเรียนรู๎สายอาชีพใหก๎ับชุมชนในท๎องถิ่น 

20,000.00  

271. โครงการชุมชนต๎นแบบ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ๎านซับบอน ม.5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,              
กองสวัสดิการสังคม,             
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให๎
ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

272. โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา๎ว ม.5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,            
กองสวัสดิการสังคม,                
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให๎เกิด
การรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

80,000.00  

273. โครงการตํอเติมโรงปุ๋ย
อัดเม็ดประจ าหมูํบา๎น บา๎น
โกรกแก๎ว หมูํที่ 4 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,              
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-สร๎างเครือขํายศูนย์
การเรียนรู๎สายอาชีพใหก๎ับชุมชนในท๎องถิ่น 

20,000.00  

274. โครงการจัดซ้ือเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพบา๎นโกรก
หวาย ม.9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,              
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

80,000.00  

275. โครงการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ บา๎นโกรกหวาย ม.9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                 
กองสวัสดิการสังคม,                
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

30,000.00  

276. โครงการกํอสร๎างบํอ
หมักปุ๋ยอินทรีชีวภาพภายใน
หมูํบ๎านบ๎านโกรกหวาย ม.9 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,               
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทัว่ไป 

50,000.00  
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277. โครงการไถกลบตอซัง
ข๎าวภายในต าบล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,             
กองสวัสดิการสังคม,                
ส านักสวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให๎เกิด
การรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไข ปัญหาชุมชน 

20,000.00  

 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน่วยงานทีรับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตาม
แผน 

  

ดา้นการสง่เสรมิการเกษตร 
278. โครงการสํงเสริมกลุํม
ข๎าวอินทรยี์ ม.5 

แบบ 
ผ.๐๑ 

สํวนสวัสดิการสังคม,                
กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน-
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให๎
ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00  

 
 1.5.สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 
1.ท๎องถิ่นนําอยูํ 99 99 - 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 63 63 - 
3.พัฒนาการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการและสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 

58 58 - 

4.การพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
ความเข๎มแข็งของท๎องถิ่น 

12 12 - 

5.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3 3 - 

6.การสํงเสริมการเกษตร 19 19 - 
7.การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

38 38 - 

รวม 292 292 - 
            ที่มา  : ระบบ E-plan 
บทสรุป 
 1.ในปี 2561 เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จ านวน  292โครงการ ได๎รับการอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน  292 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  100 
 2.ในปี 2561 เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จ านวน  292โครงการไมํได๎รับการอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน  -  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  - 
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 1.6 จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานในระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
ตามแผน

ด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไม่แล้วเสร็จตามแผน 
1.ท๎องถิ่นนําอยูํ 11 0 0 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 15 3 12 
3.พัฒนาการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการและสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 19 2 17 
4.การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความ
เข๎มแข็งของท๎องถิ่น 5 1 4 
5.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 1 0 0 
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ที่มา : แผนการด าเนินงาน 

 บทสรุป 
  1. ในปี 2561 เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ได๎ด าเนินกิจกรรมตํางๆ แล๎วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม  2560 - 31 มีนาคม 2561  ) จ านวน  6 โครงการ  คิดเป็น
ร๎อยละ 9.67 
  2. โครงการที่ไมํสามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได๎เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
  2.1  โครงการ.......................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา................................................................................................................ 
  2.2  โครงการ.......................................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา................................................................................................................ 
  2.3  โครงการ................................................................................................................................ 
 ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา...............................................................................................................

6.การสํงเสริมการเกษตร 0 0 0 
7.การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 11 0 0 

รวม 62 6 33 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

1.ท้องถิ่นน่าอยู ่ แนวทางการพัฒนาที่1พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร๎าง
พื้นฐานและการผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่2รักษา
ความสงบ ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน  ตลอดจนความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 

1 23,314 1 

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
ให๎ประชาชนมีสุขอนามยัที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่2สังคม
สงเคราะห ์
แนวทางการพัฒนาที่3ปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาสังคมแนว
ทางการพัฒนาที่4สํงเสริมการ
ประกอบอาชีพและรายได๎แกํ
ประชาชน 
 

3 1,282,200 3 

3.พัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่1พัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และสํงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่2สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงาม
ของท๎องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่3สํงเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 

2 473,000 2 

4.การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการพัฒนาที่2พัฒนาให๎
ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู๎ 
ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง
สังคมสันติสุข 

1 20,000 1 
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ยุทธศาสตร์ แนวทาง     การพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

5.การพัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่1สร๎าง
จิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

0 0 0 

6.การส่งเสริม
การเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่2สํงเสริม
การเกษตรแบบชีวภาพ 

- - - 

7.การพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
ระบบการบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2พัฒนา
และปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3พัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4ปรับปรุง
และพัฒนารายได ๎
แนวทางการพัฒนาที่ 5สํงเสรมิ
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทศบาล                                                                                                                                               

0 0 0 

รวม     
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   การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได้รับ 

1.ท้องถิ่นน่า
อยู ่

แนวทางการพัฒนาที่1            
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร๎าง
พื้นฐานและการผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่2            
รักษาความสงบ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  ตลอดจนความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 

1 23,314 1 -มีจุดบริการประชาชน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อให๎
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขอนามยัที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่2สังคม
สงเคราะห ์
แนวทางการพัฒนาที่3ปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาสังคมแนว
ทางการพัฒนาที่4สํงเสริมการ
ประกอบอาชีพและรายได๎แกํ
ประชาชน 
 

3 1,282,200 3 -ผูส๎ูงอายุได๎รับเบี้ยยัง
ชีพ 

3.พัฒนา
การศึกษา 
กีฬา 
นันทนาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่1พัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และสํงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่2สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงาม
ของท๎องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่3สํงเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 

2 473,000 2 -นักเรียนได๎รับ          
ประทานอาหารกลางวัน
ครบถ๎วน 

4.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลและ
ความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการพัฒนาที่2พัฒนาให๎
ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู๎ 
ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง
สังคมสันติสุข 

1 20,000 1 -ชํวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจเหลํา
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได้รับ 

5.การพัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่1สร๎าง
จิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

0 0 0 - 

6.การส่งเสริม
การเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่2สํงเสริม
การเกษตรแบบชีวภาพ 

- - - - 

7.การพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

แนวทางการพัฒนาที่1สํงเสริม
ระบบการบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2พัฒนา
และปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3พัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4ปรับปรุง
และพัฒนารายได ๎
แนวทางการพัฒนาที่ 5สํงเสรมิ
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทศบาล                                                                                                                                               

0 0 0 - 

รวม      
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ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม    
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  ผลกระทบ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม     
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 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก๎ไข ความเห็นของผู๎บริหาร 
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 2.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
   2.1.1ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการคมนาคมของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วมีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได๎แกํยุทธศาสตร์............................................สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่.................................... ...ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลต าบลโกรกแก๎ว
ด าเนินการในเรื่อง........................................... ซึ่งสอดคล๎องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด............และจังหวัด
อุดรธานี ที่ได๎ก าหนดเป็นเปูาประสงค์วํา................................ตามยุทธศาสตร์ที่............. .................ซ่ึงเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วสอดคล๎องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว 
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่............................. 
    2).....................................................................................................  
    3) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ
............................................ 
    4) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม
.................................................. 
    5) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม
.......................................... 
    6) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา
........................................... 
    7) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล๎อม
......................................... 

ฯลฯ 
    2.1.2ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 
    1) เทศบาลต าบลโกรกแก๎วได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎วําเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว เป็น
บ๎านเมืองนําอยูํ มีความรู๎คูํคุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้ าหน๎าด๎วยเศรษฐกิจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข๎มแข็ง สิ่งแวดล๎อมดี มีภูมิทัศน์สวยงามซึ่งวิสัยทัศน์ดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการมุํงมั่นในการ
พัฒนาท๎องถิ่นในด๎าน... .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . .และ... . . .. . . . .. . . . . .. . . . . เห็นได๎จากการก าหน ดยุทธศาสตร์
................................โดยก าหนดโครงการ..................จ านวน...........ปรากฏในแผนงาน....................และพบวาํจ านวน
โครงการ....................โครงการ ได๎ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ หรือคิดเป็นร๎อยละ............ ...
ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
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  2.1.3ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
   1) วิสัยทัศน์  
    …….เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนจริงจากโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น....... 
   2) ยุทธศาสตร์ 
    …….เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ววําสอดคล๎องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงและจ าด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........  
   3)เปูาประสงค ์
    …….เป็นการอธิบายเปูาประสงคข์องเทศบาลต าบลโกรกแก๎ววําสอดคล๎องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงและจ าด าเนินการจริงในท๎องถิ่น ความชัดเจนของเปูาหมาย จ าเพาะเจาะจง........ 
   4) ตัวชี้วัด  
    …….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได๎ถูกต๎องตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ด าเนินการจริงในท๎องถิ่น 
   5) คําเปูาหมาย 
    …….เป็นการอธิบายคําเปูาหมายของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วที่มีกรอบระยะเวลา
ด าเนินการเทําไหรํ กี่ครั้ง หรือร๎อยละ หรือความกว๎าง ยาว กลุํม องค์กรตําง ๆ เป็นต๎นที่เกิดขึ้นจริงและจ าด าเนินการ
จริงในท๎องถิ่น........ 
    6) กลยุทธ์ 
    …….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ววําจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได๎
ส าเร็จอยํางไรหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได๎อยํางไรที่ด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........ 
   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
    …….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ววําจะมีความ
มุํงมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท๎องถิ่นในเรื่องใดที่จ าเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท๎องถิ่นที่ด าเนินการจริงใน
ท๎องถิ่น........ 
  8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    …….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบล
โกรกแก๎วทั้งหมด ผลแหํงความส าเร็จนั้นคืออะไร สอดคล๎องหรือตรงกับสิ่งที่ก าหนดหรือวางแผนไว๎หรือไมํ อยํางไร
........ 
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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลโกรกแก้วเป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.01) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม   
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 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ เทศบาลต าบลโกรกแก้วอุดหนุนให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ(แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม   
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  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลโกรกแก้วขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม   
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   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลโกรกแก้วขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์(แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม   
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   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลโกรกแก้วด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม   
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   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลโกรกแก้วด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม   
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานของเทศบาล                   
ต าบลโกรกแก๎ว 

20 19  

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 ๑0  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65 59  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว 10 8  
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วในเขตจังหวัด  10 8  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8  
 3.4 วิสัยทัศน์  5 ๕  
 3.5 กลยุทธ์   5 ๕  
 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์  5 ๕  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 ๕  
 3.8 แผนงาน  5 ๕  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 ๕  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 ๕  

รวมคะแนน  100 88  
 
  1) พบวําประเด็น...............ได๎คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  2) พบวําประเด็น................ได๎คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล.....................................................................................................
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให๎คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลโกรกแก๎ว ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ  

๑๐ 8  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

๑๐ 8  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๑๐ 8  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๖๐ ๖๐  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) ๕  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการ

ตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  
(๕) ๕  

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (๕) ๕  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   
(๕) ๕  

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  (๕) ๕  
 5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) ๕  
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  
(๕) ๕  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(๕) ๕  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

(๕) ๕  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวําจะได๎รับ 

(๕) ๕  

 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  (๕) ๕  
รวมคะแนน  100 94  
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  1)พบวําประเด็น...............ได๎คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนในประเด็น
...............และคิดเปน็ร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  2) พบวําประเด็น................ได๎คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล..................................................................... .......................................... 
  3)พบวําความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได๎คะแนน...........
คะแนน คิดเป็นร๎อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วและด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก๎วที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
  4) พบวําก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการได๎
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร๎อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบวําการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก๎วได๎น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นในเทศ
บัญญัติ/ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจํายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้ง
จํายใหมํจ านวน............โครงการ คิดเป็นร๎อยละ........ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน....โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบวํา ....................................................................................................................... ...... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ภาพรวมโดยการสุํมตัวอยําง แจกแบบประเมิน จ านวน 440 ชุด   
 
 เพศ  - ชาย   จ านวน    150 ราย 
   - หญิง   จ านวน    290 ราย 

 อายุ  - ต่ ากวํา   20   ปี  จ านวน       0   ราย     
   - 20 – 30 ปี    จ านวน     10   ราย      
 - 31 – 40 ปี       จ านวน      50  ราย          

- 41 – 50 ปี    จ านวน  100  ราย  
 - 51 – 60 ปี       จ านวน   120   ราย           

- มากกวํา  60  ปี  จ านวน  160  ราย 
 

 การศึกษา - ประถมศึกษา       จ านวน 420 ราย           
   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา  จ านวน  0  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเทํา จ านวน  0  ราย    
- ปริญญาตรี     จ านวน 10 ราย 

   - สูงกวําปริญญาตรี    จ านวน   0 ราย      
   - อ่ืน ๆ                  จ านวน 10 ราย 
 
 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน0 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน    0  ราย 
   - ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว  จ านวน 10 ราย - รับจ๎าง                จ านวน  20  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน  0 ราย - เกษตรกร             จ านวน 410  ราย     

- อ่ืน ๆ           จ านวน  -  ราย 
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       ภาคผนวก 
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ตัวอย่างรายงานการติดตาม (ท าทุกโครงการ)เอาไว้ตอบแบบ LPA  ได้หลายข้อนะ 
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ...................................... 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................................................... .................................................... 
 แผนงาน....................................................................................................................... ............................. 
 งบประมาณ 
  ตามแผน....................................บาท 
  ตามเทศบัญญัติ.........................บาท 
  ที่ด าเนินการจริง........................บาท สามารถประหยัดคําใช๎จํายได๎ร๎อยละ................................. 
2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ตามแผนด าเนินงาน………………………………………………………………….. 
  ด าเนินการจริง.......................................................................................  
  เป็นไปตามแผนด าเนินงาน................................... ............................................................. 
  ผิดพลาดจากแผนด าเนินงาน.................................................................................. .......... 
   สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/......................................................... ............................ .......... 
   แนวทางการแก๎ไขปัญหา.......................................................... ....................................... 
3 ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
4 ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ 
...................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...................................................................................................................................... ......................................... 
5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ 
  ดีเดํน ดี  พอใช๎ ต๎องปรับปรุง 



 หน๎า 185 
 

6.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
7 แนวทางการแก๎ไข 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 


