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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 ของเทศบาล
ตาบลโกรกแก้วฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลซึ่งได้
กาหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการตาม (1) (2) (3) เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
เหตุผลและความจาเป็น

1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
-รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
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เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ เทศบาลต าบลโกรกแก้ ว ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 ในครั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่ นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลและพิจารณานา
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน อุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปด้ า น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่
4/2561 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

แบบ ผ.07

-2บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
-แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
-แผนงานสาธารณสุข
รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
-แผนงานการศึกษา
รวม
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

16
16

13,840,000
13,840,000

16
16

13,840,000
13,840,000

16
16

13,840,000
13,840,000

48
48

41,520,000
41,520,000

-

-

3
3

142,000
142,000

3
3

142,000
142,000

3
3

142,000
142,000

9
9

426,000
426,000

-

-

1
1

64,410
64,410

1
1

64,410
64,410

1
1

64,410
64,410

3
3

193,230
193,230

-

-

2
2

220,000
220,000

2
2

220,000
220,000

2
2

220,000
220,000

6
6

660,000
660,000

แบบ ผ.07

-3บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 /2560
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ยุทธศาสตร์
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2561
จานวน งบประมาณ(บาท)
โครงการ
-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร
- แผนงานการศึกษา
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
6

430,000
430,000

6
6

430,000
430,000

6
6

430,000
430,000

18
18

1,290,000
1,290,000

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร

-4-

แบบ ผ.01

แบบ ผ.๐๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อประชาชนมีความสะดวก
เสริมเหล็ก ถนนโนนศรีคูณ
ในการสัญจร ไปมา
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ
ตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนโกรกแก้ว ซอย 2
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว
ตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกสามัคคี
ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี
ตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกรัก ซอย 7
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก
ตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไปมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
520,๐๐๐
520,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)
(งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
520,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน
๑ โครงการ/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

203,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

203,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

203,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดความกว้าง
4-5 เมตร
ยาว 415 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ขนาดความกว้าง 4 เมตร
ยาว 40 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ
0.30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

๒๕๖1
(บาท)
-

-

66,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

66,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

66,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 110 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

223,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

223,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

223,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

แบบ ผ.๐๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
5

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนนาตากลม 8 หมู่ที่ 8
บ้านนาตากลม ตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9
บ้านโกรกหวาย ตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 1
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า
ตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
8 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 1
บ้านโนนสุวรรณ
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโนนศรีคูณ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 185 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดความกว้าง 4 เมตร
ยาว 165 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30
เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 120 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
375,๐๐๐
375,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)
(งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
375,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน
๑ โครงการ/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

-

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

273,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

๒๕๖1
(บาท)
-

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่

หมู่ที่ 1

-

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

10๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 110 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร ไปมา

กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

-7-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนหนองตาปู่ ซอย 7
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

11.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนหนองตาปู่ ซอย 5
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

12.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ถนนโนนศรีคูณ ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓
บ้านหนองตาปู่

เพื่อระบายน้า
ไม่ให้น้าท่วมขัง

13.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย ๓ ( ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๓
บ้านหนองตาปู่

เพื่อระบายน้า
ไม่ให้น้าท่วมขัง

14.

โครงการว่างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
( ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๓
บ้านหนองตาปู่
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ

เพื่อระบายน้า
ไม่ให้น้าท่วมขัง

15.

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดความกว้าง 3 เมตร
ยาว 120 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดความกว้าง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
รางระบายรูปตัวยูฝารางวี
ขนาดกว้าง๐.๖๗ เมตร
ยาว ๗๐๐ เมตร
สูง ๐.๕๐ เมตร
รางระบายรูปตัวยูฝารางวี
ขนาดกว้าง๐.๖๗ เมตร
ยาว ๓๔๐ เมตร
สูง ๐.๕๐ เมตร
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø
๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาว ๑,๐๗๐ เมตร
ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
189,๐๐๐
189,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)
(งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
189,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน
๑ โครงการ/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

735,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

735,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

735,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

-

๒,๔๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น)

๒,๔๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น)

๒,๔๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

-

๑,๑๙๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

๑,๑๙๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

๑,๑๙๐,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

-

๖,๙๕๕,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

๖,๙๕๕,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

๖,๙๕๕,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

-

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

288,๐๐๐
(งบท้องถิ่น)

จานวน
๑ โครงการ/ปี

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๒๕๖1
(บาท)
-

จังหวัดบุรีรัมย์

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
550 ตารางเมตร
แบบ ผ.๐๑

-8รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

2563
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)

1

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 1 ครั้ง/ปี

2

โครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวทีอ่ ยู่ใน
พื้นที่ตาบลโกรกแก้ว

-

2,000
(งบกรมส่งเสริม)

2,000
2,000
(งบกรมส่งเสริม) (งบกรมส่งเสริม)

จานวน 2 ครั้ง/ปี

3

โครงการสาหรับ
การดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
(หมายเหตุ : จานวน 11 หมู่
หมู่ละ 20,000 บาท
ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กร

เพื่อสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์ ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
เพื่อตอบสนองการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
การประชุม การสัมมนา
การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
แต่ละโครงการ

-

220,000
(งบกรมส่งเสริม)

220,000
220,000
(งบกรมส่งเสริม) (งบกรมส่งเสริม)

สุขภาพประชาชน
ดีขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนตระหนักถึง
โทษและประโยชน์
มากขึ้น
เพื่อให้การสารวจได้
จานวนข้อมูลสัตว์ที่
ถูกต้องมากขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.๐๑

-9รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด) (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
64,410
(งบกรม
ส่งเสริม)

2563
(บาท)
64,410
(งบกรม
ส่งเสริม)

2564
(บาท)
64,410
(งบกรม
ส่งเสริม)

ตัวขี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๑

-10รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่
4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2.

ค่าใช้จ่ายโครงการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

1.จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน
อานวยความสะดวกประชาชนเพื่อ
ร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตา่ งๆ
3.สนับสนุนการดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ต่าง ๆ ฯลฯ
เพื่อจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายหรือข้อ
สั่งการ

จานวนโครงการ/
กิจกรรม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
200,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การดาเนินโตรงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

20,000
(งบท้องถิ่น)

20,000
(งบท้องถิ่น)

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน
และประชาชนตาบล
โกรกแก้ว ร่วมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

สานักปลัด

20,000
(งบท้องถิ่น)

-11แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
7.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1.

โครงการติดตั้งหลังคา
กันสาดที่ทานอาหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว
โครงการติดตั้งที่แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว
โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว
โครงการติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงระบบเสียงตามสาย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว

เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่รับประทาน
อาหาร อาหารว่าง

โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.
3.

4.

5.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ศูนย์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

2564
(บาท)
100,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวขี้วดั
(KPI)
จานวน 1 ศูนย์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่รับประทาน
อาหารว่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่สาหรับล้างหน้า
และแปรงฟัน
สนามเด็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีหลังคา
คลุมกันแดดกันฝน

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้วมี
อุปกรณ์ขยายเสียงตาม
สายทั่วบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่สาหรับล้างหน้าและแปรงฟัน

จานวน 1 แห่ง

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

จานวน 1 แห่ง

เพื่อให้สนามเด็กเล่นมีหลังคาคลุมกันแดด
กันฝน

จานวน 1 แห่ง

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

จานวน 1 แห่ง

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงระบบ
เสียงตามสายทั่วบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จานวน 1 ศูนย์

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

จานวน 1 ศูนย์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

จานวน 1 ศูนย์

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

100,000
(งบท้องถิ่น)

จานวน 1 ศูนย์

กองการศึกษา

กองการศึกษา

6.

โครงการติดตั้งจานรับ
สัญญาณโทรทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
โกรกแก้ว

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานรับ
สัญญาณโทรทัศน์

จานวน 1 ศูนย์

-

30,000
(งบท้องถิ่น)

30,000
(งบท้องถิ่น)

30,000
(งบท้องถิ่น)

จานวน 1 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จานรับสัญญาณ
โทรทัศน์

กองการศึกษา

ภาคผนวก

