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ค าน า 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยอาศัยแนวทางภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ  เช่น  การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนด้วย และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็น
เครื่องมือใน การบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ  และที่สําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแม่บท
ชุมชน นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยังเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์
……………………………….. 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
      1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
       สํานักงานเทศบาลตําบลโกรกแก้วตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 11 ถนนหัวถนน-ดอนอะราง                               
ตํ าบลโกรกแก้ว  อํา เภอโนนสุวรรณ จั งหวัดบุ รี รัมย์  รหัส ไปรษณีย์  31110 โทรศัพท์ . 044 -666399                            
โทรสาร.044-666400 มีพ้ืนที่ 30.52 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,906.25 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ดังนี้ 
      ด้านทิศเหนือ   ติดกับ ตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ด้านทิศตะวันออก    ติดกับ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ด้านทิศใต้      ติดกับ ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ด้านตะวันตก     ติดกับ ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

แผนที่ประกอบ 
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        1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
        สภาพพ้ืนที่ในตําบลโกรกแก้วเป็นที่ราบลูกฟูกทั้งตําบล ความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่
ระหว่าง 221–274 เมตร พ้ืนที่ความสูงจากทิศใต้ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปเพ่ือ
เกษตรกรรม (ป่าเมืองไผ่) ไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ําลําคลองสายสําคัญไหลผ่าน 

      1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
         ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนแห้งซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30–38 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว 12–16 องศาเซลเซียส 
        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สภาพฝนที่ตกนี้เกิดจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ แต่เป็นฝนที่ให้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมน้อย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาบรรทัดและ
เทือกเขาพนมดงรัก ทอดตัวในแนวตะวันตกและตะวันออกอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดทําให้เกิดการกีดขวางของ
ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ปริมาณน้ําฝนน้อยทําให้เกิดภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นประจําทุกปี
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ฝนที่ตกส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ํา พายุโซน
ร้อนและดีเพรสชั่น ซึ่งเคลื่อนเข้ามาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ย ผ่านเวียดนาม ลาวและกัมพูชาเข้ามาประมาณ
เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  
        ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านมาจากประเทศจีน 
พาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาครอบคลุมทั้งภาค เริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตป่ลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนต้นพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากประเทศจีนตอนใต้และอ่าวไทยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้รับแสงแดดเต็มที่จึงทําให้
อากาศร้อนจัดและแห้ง 

     1.3 ลักษณะของดิน 
             ในพ้ืนที่ตําบลโกรกแก้ว ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ต่ําในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลาย  
 

  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
   เทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีหมู่บ้านอยู่ ในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของอําเภอโนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอําเภอโนนสุวรรณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 80 
กิโลเมตร  ประชาชนให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และจากการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโกรกแก้ว จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลตําบลโกรกแก้วจัดขึ้นมีประชาชนเข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลตําบลโกรกแก้วดํา เนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลโกรกแก้ว  
     2.2 การเลือกตั้ง 
    ตําบลโกรกแก้วแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 คือ เขต 1 และเขต 2 โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 
10 หน่วย   
   -หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  ม.1,ม.3,ม.4,ม.5,ม.8,ม.12 
    -หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย  ม.6,ม.7,ม.9,ม.10,ม.11 
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  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาลตําบลโกรกแก้ว เสนอแนะ
ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลโกรกแก้วในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโกรกแก้ว ฯลฯ 
  จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
  -จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  3,268 คน 
  -จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาล  3,268 คน 
  -จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2564) 
  -จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,655 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,219 คน         
คิดเป็นร้อยละ 82.47 
  -จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,655 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,219 คน         
คิดเป็นร้อยละ 82.47 
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  3.ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
          เทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีจํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  จํานวน 11 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโนนสุวรรณ 1 130 128 145 273 
2 บ้านหนองตาปู่ 3 132 225 246 471 
3 บ้านโกรกแก้ว 4 123 221 238 459 
4 บ้านซับบอน 5 71 137 134 271 
5 บ้านโคกสามัคคี 6 104 187 158 345 
6 บ้านโคกรัก 7 160 270 286 556 
7 บ้านนาตากลม 8 90 136 137 273 
8 บ้านโกรกหวาย 9 77 146 169 315 
9 บ้านหนองพลวง 10 121 252 243 495 
10 บ้านหนองไข่เท่า 11 146 246 256 502 
11 บ้านโคกเจริญ 12 89 158 131 289 

รวม 11 1,243 2,106 2,143 4,249 
  ข้อมูล: สํานักทะเบียนอําเภอโนนสุวรรณ ณ เดือนมกราคม 2564 
 
     3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญญาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 30 28 58 

1 – 10 ปี 276 255 531 
11 – 20 ปี 318 298 616 
21 – 30 ปี 288 298 586 
31 – 40 ปี 344 361 705 
41 – 50 ปี 351 366 717 
51 – 60 ปี 254 239 493 
61 – 70 ปี 141 171 312 
71 – 80 ปี 64 86 150 
81 – 90 ปี 24 31 55 
91 – 100 ปี 5 8 13 

มากกว่า 100 ปี 0 0 0 
รวม 2,095 2,138 4,236 
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 4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

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

 
 
 
 
 

2 แห่ง 
 
 

1  แห่ง 

1 แห่ง 
2 คน 
3 คน 
69 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564) 

      
    4.2 สาธารณสุข 
    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกรัก จํานวน 1 แห่ง 
   2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 11 แห่ง 
   3. คลินิกเอกชน 1 แห่ง 

    4.3 อาชญากรรม 
         เทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเล็กน้อย และมีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชนและทําลายทรัพย์สินของราชการบ้าง ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจาก
การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลตําบลโกรกแก้วที่สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ คือ การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศบาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลตําบลโกรกแก้วจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้  

  4.4 ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลโกรกแก้ว ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น 
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและเทศบาลตําบลโกรกแก้วยังได้มีการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตําบลโกรกแก้วขึ้น เพ่ือรับเรื่องและป้องกันปัญหายาเสพติด
ภายในตําบลโกรกแก้วอีกด้วย 
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    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      เทศบาลตําบลโกรกแก้วมีการสงเคราะห์ให้กับประชาชนภายในตําบลโกรกแก้ว ดังนี้ 
             1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน 594 คน เป็นเงิน  4,708,800 บาท 
   แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 
    -อายุ 60-69 ปี จํานวน 347 คน  คิดเป็นเงิน  2,498,400 บาท 
    -อายุ 70-79 ปี จํานวน 162 คน  คิดเป็นเงิน  1,360,800 บาท 
    -อายุ 80-89 ปี จํานวน   71 คน  คิดเป็นเงิน    681,600 บาท 
    อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน  14  คน  คิดเป็นเงิน    168,000 บาท 
           2.เบี้ยยังชีพคนพิการ   จํานวน 128 คน  คิดเป็นเงิน  1,252,800 บาท 
           3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จํานวน 11 คน  คิดเป็นเงิน     60,000 บาท 
 
   5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
              การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มี
การพัฒนาถนนหนทางภายในเขตพ้ืนที่ทําให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น เทศบาลตําบลโกรกแก้ว                
มีถนนลาดยางสายหัวถนน – ดอนอะรางตัดผ่าน ทําให้ติดต่อกับตําบลใกล้เคียง  อําเภอ  และจังหวัดได้สะดวกอีกทั้ง
ยังมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังในหมู่บ้าน ทําให้การติดต่อสัญจรไปมาระหว่างตําบล อําเภอและจังหวัด 
สะดวกยิ่งขึ้น 
          -ถนนคสล. จํานวน  31  สาย  ความยาว    9,126  เมตร 
          -ถนนลาดยาง จํานวน  14  สาย  ความยาว    7,854  เมตร 
          -ถนนลูกรัง จํานวน  70  สาย  ความยาว   50,196  เมตร 
          -ถนนดิน จํานวน   3   สาย  ความยาว     1,795  เมตร 
   5.2 การไฟฟ้า 
            ไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งหมดเต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็น 100%  
          -ไฟฟ้าสาธารณะของตําบลโกรกแก้ว มีจํานวน 234 แห่ง 
 
    5.3 การประปา 
           ระบบประปาในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วดําเนินการโดยได้ถ่ายโอนให้เทศบาลตําบล
โกรกแก้วดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1,บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3,บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 ,             
บ้านซับบอน หมู่ที่ 5,บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8,บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9,บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10,บ้านหนองไข่เท่า  
หมู่ที่ 11 และบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 นอกนั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําของหมู่บ้านเป็นระบบประปาบาดาลหมู่บ้านซึ่งมี 
จํานวน 19 แห่ง การไฟฟ้าสําหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอนางรอง โดยเทศบาลตําบลโกรกแก้วรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ แสงสว่างตาม
ถนน ตรอก ซอย เท่านั้น 
 
    5.4 โทรศัพท์ 
            -ประชาชนตําบลโกรกแก้วทุกครัวเรือนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 100% 
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   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
          ตําบลโกรกแก้วมีศูนย์ไปรษณีย์ประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกแก้ว                
หมู่ที ่11  
ล าดับ ชื่อ-สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ 

1 ที่ทําการไปรษณีย์ตําบลโกรกแก้ว 
บ้านเลขท่ี  55  หมู่ที่ 11 ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย์  31110 

089-4457355 

 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
    การเพาะปลูกในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้ว มีการเพาะปลูกพืชที่สําคัญคือการ เพาะปลูกข้าว ซึ่งมี
การเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูก
ข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสําปะหลัง ผลไม้และพืชผัก เป็นต้น 
   6.2 การประมง 
    สภาพการเลี้ยงจะปล่อยปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไนและปลาจีน เลี้ยงไว้ในบ่อไร่นาและนํามา
บริโภค ส่วนในหนองน้ําสาธารณะทางหมู่บ้านจะดําเนินการเปิดให้เกษตรกรทั่วไปเข้าจับปลาโดยเก็บค่าบริการจาก
เครื่องมือจับปลามาเป็นกองทุนเพ่ือซื้อพันธุ์ปลาและอาหารต่อไป 
    6.3 การปศุสัตว์ 
     การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการจําหน่าย เช่น โคนม โคเนื้อ สุกร 
ไก่ เป็ด เป็นต้น 
    6.4 การบริการ 
           ต าบลโกรกแก้วมีสถานบริการในเขต ดังนี้ 
          6.4.1 บ้านเช่า 9 แห่ง ประกอบด้วย 
                    -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  2  แห่ง  
                      -บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6  จํานวน  3  แห่ง 
                     -บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  1  แห่ง 
                      -บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  2  แห่ง 
                     -บ้านโคกเจริญ หมู่ที่  12    จํานวน  1  แห่ง 
    6.5 การท่องเที่ยว 
     ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชนโดยการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น งานหมากไม้รสหวาน สืบสานงานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน ณ 
ที่ว่าการอําเภอโนนสุวรรณ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
    6.6 อุตสาหกรรม 
      การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ขนาดเล็ก 
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   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
           การพาณิชย์ 
          1. สถานีบริการน้ ามัน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
      - บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  1  แห่ง 
      - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6   จํานวน  1  แห่ง   
         2. โรงสีข้าว 5 แห่ง ประกอบด้วย  
        - บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3   จํานวน  1  แห่ง 
       - บ้านซับบอน หมู่ที่ 5   จํานวน  1  แห่ง   
       - บ้านนาตากลม หมู่ที่  8   จํานวน  1  แห่ง    
       - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  2  แห่ง  
        3. ศูนย์ร้านค้าชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
      - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  1  แห่ง 
     - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8    จํานวน  1  แห่ง 
    4. ร้านค้า 50 แห่งประกอบ 
      -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1    จํานวน  4  แห่ง  
        - บ้านหนองตาปู่  หมู่ที่ 3  จํานวน  5  แห่ง 
        - บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4  จํานวน  5  แห่ง 
      - บ้านซับบอน หมู่ที่ 5  จํานวน  1  แห่ง 
     - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 จํานวน  4  แห่ง 
        - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  7  แห่ง 
      - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  4  แห่ง 
      - บ้านโกรกหวาย หมู่ที่  9   จํานวน  2  แห่ง 
      - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จํานวน  4  แห่ง  
      - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  9  แห่ง   
       - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12   จํานวน  2  แห่ง 

   5. ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 9 แห่ง ประกอบด้วย 
  - บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  1  แห่ง 

- บ้านหนองตาปู่  หมู่ที่ 3  จํานวน  1  แห่ง  
       - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 จํานวน  2  แห่ง 
       - บ้านนาตากลม หมู่ที่  8  จํานวน  1  แห่ง 
       - บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน  4  แห่ง 
      6. ลานมัน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
      - บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน 1 แห่ง 
     - บ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9  จํานวน 1 แห่ง 

   7. สหกรณ์ 2 แห่งประกอบด้วย 
       - สหกรณ์โคนมอําเภอโนนสุวรรณ หมู่ที่  3 
     - สหกรณ์การเกษตรอําเภอโนนสุวรรณ หมู่ที่  3 
    8. สถานีตรวจสภาพรถยนต์ หมู่ที่ 3  จํานวน 1 แห่ง  
    9.คลินิก หมู่ที่ 11    จํานวน 1 แห่ง 
    10.ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4     จํานวน 1 แห่ง  
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     11.ร้านถ่ายเอกสาร  แห่งประกอบ 
     -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1    จํานวน  1  แห่ง 
    12.ร้านถ่ายรูป แห่งประกอบ 
     -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1  จํานวน  1  แห่ง 
    13.โรงกลึง  แห่งประกอบ 
     -บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1    จํานวน  1  แห่ง 
    14.ร้านเสริมสวย  แห่งประกอบ 
     -บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6  จํานวน  2 แห่ง 
      -บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 จํานวน 1 แห่ง 
     -บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12   จํานวน 1 แห่ง 
    15.โรงผลิตน้ําดื่ม-ตู้น้ําดื่ม แห่งประกอบ 
     -บ้านหนองตาปู่  หมู่ที่ 3  จํานวน  1  แห่ง 
     -บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4  จํานวน  1  แห่ง 
      -บ้านซับบอน หมู่ที่ 5  จํานวน  1  แห่ง 

-บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7  จํานวน  1  แห่ง 
      -บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  1  แห่ง 
      -บ้านโกรกหวาย หมู่ที่  9   จํานวน  1  แห่ง 
      -บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จํานวน  1  แห่ง  
     -บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12   จํานวน 1 แห่ง 
    16.ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง แห่งประกอบ 
     -บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8  จํานวน  1  แห่ง 
    17.ร้านอัดฉีด แห่งประกอบ 
     -บ้านหนองตาปู่  หมู่ที่ 3  จํานวน  1  แห่ง  
   กลุ่มอาชีพ 

  มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
     1.กลุ่มปลูกมันสําปะหลัง 
     2.กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 
     3.กลุ่มผู้สูงอายุเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  
     4.กลุ่มศูนย์สาธิตตลาด   
    6.8 แรงงาน 
    แรงงานส่วนใหญ่ภายในตําบลโกรกแก้ว เป็นแรงงานด้านการเกษตร ค่าจ้างอัตรา 300 บาท/วัน/
คน เป็นแรงงานภายในครัวเรือนและครอบครัวใกล้เคียง แรงงานรับจ้างมีเป็นส่วนน้อย เมื่อหมดช่วงทํานา ทําไร่ 
แรงงานส่วนหนึ่งจะมีการอพยพไปทํางานนอกตําบล อําเภอ จังหวัด ต่างจังหวัด ประเภทงานที่ไปรับจ้างเป็นงาน
อุตสาหกรรม,งานก่อสร้าง และงานเกษตรกรรม และจะกลับถิ่นฐานเมื่อถึงฤดูกาลเกษตร 
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 8.ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 100% ซ่ึงมีวัด จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อวัดในเขตต าบลโกรกแก้ว ที่ตั้ง 
1 วัดโคกรัก  บ้านโคกรัก  หมู่ที่  7 
2 วัดโกรกแก้ว  บ้านโกรกแก้ว หมู่ที่  4 
3 วัดโคกสามัคคี บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่  6 
4 วัดป่าโคกเจริญธรรม บ้านโคกเจริญ หมู่ที่  12 

    
    8.2 ประเพณีและงานประเพณี 
    1.งานหมากไม้รสหวาน สืบสานงานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ  
      งานหมากไม้รสหวาน สืบสานงานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ เป็นงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับอําเภอโนนสุวรรณ จัดขึ้นเพ่ือสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งส่งเสริม
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอําเภอโนนสุวรรณ ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูก
พืชไร่และผลไม้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด เทศบาลตําบลโกรกแก้ว ได้เล็งเห็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ภายในงานจะมีการจัดขบวนแห่ที่สอดแทรกการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชนต่างๆ การประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร แข่งขันจุดบั้งไฟและเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นําผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรมาวางจําหน่าย 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ําอีกทางหนึ่ง 
     2.งานประเพณีสงกรานต์ มีการจัดพิธีรดน้ าด าหัวให้กับผู้สูงอายุ 

  ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งถือเป็น
ประเพณีอันดีงามมาช้านานและสิ่งที่นิยมทํากันมา คือ การรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุอันเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถ วัฒนธรรมประเพณีและค้ําจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว เทศบาลตําบลโกรกแก้ว ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีดังกล่าว เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการสืบ
สานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเองและให้ลูกหลานได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
     3.ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
     พิธีประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งต่ออดีตจนถึง
ปัจจุบันในหมู่ชาวพุทธทั่วไป เพ่ือระลึกถึงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวัน
ขึ้น 14 ค่ํา แล้วนําไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มากด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจ
กันกวนข้าวทิพย์เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาเทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้
เชื่อกันว่าเมื่อทําครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทําและผู้บริโภคสมควรเซ่นสรวงเทพารักษ์ผู้ที่ได้บริโภคข้าว
ทิพย์แล้วจะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล 
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  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
    ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสารใช้
สําหรับในครัวเรือน    
     ภาษาถิ่น 
     ในเขตเทศบาลตําบลโกรกแก้วมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสําเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เช่น เขมร 
ส่วย  
  8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่าย
บ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่และยังมีสินค้า OTOP เช่น กล้วยเบรกแตก ปลาส้ม 
ปลาแดดเดียว และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า 
      น้ําที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น สระ หนอง เป็นต้น  
  9.2 ป่าไม้ 
      ลักษณะป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ตําบลโกรกแก้ว มีการสงวนรักษาในลักษณะเป็นที่ป่ามีพ้ืนที่  
113 ไร่ 
  9.3 ภูเขา 
    ตําบลโกรกแก้วไม่มีภูเขาอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
  9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า                       
สถานประกอบการตามลําดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้แก่ ดิน 
น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือน้ําที่ใช้ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
เนื่องจากแหล่งน้ําตื่นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ดังนั้นวิธีแก้ไขคือต้องขุดลอกลําคลอง ให้มีความลึก
มากขึ้น ส่วนในเรื่องของป่าไม้เทศบาลก็ได้จัดทําโครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและ             
ที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน



 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒ 

ยยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาครปกครองส่วนท้องถกร  
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ             
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ  พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญั ติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2560 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะ                    
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1.บทน า 

   การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญอาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี  
2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพเมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่
ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
ได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ าขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 
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   นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศแม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและ
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
หลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟูการใช้และ
การรักษาทรัพยากรอย่างบู รณาการเ พ่ือการพัฒนาประเทศที่ ผ่ านมายั งขาดความชัด เจนส่ งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
   ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ าความไม่เสมอภาคการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
   ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
มีความท้าทายมากขึ้นทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุทีเ่พ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

 
2.ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

   แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชียแต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้อง ให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจหรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศและ
บรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎระเบียบทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆทั้งใน
ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่คว ามเชื่อมโยงใน
ทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบรวมทั้งปัญหายาเสพติดการค้า
มนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง 
    ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่นยนต์และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยี
ทางการเงินซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ 
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ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้นแนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้อง
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดอาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นการแข่งขัน
ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 
   นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพ่ิมขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลงซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี ความสะดวกมาก
ขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นทั้งนี้การย้ายถิ่นส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศ
ผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่าอาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งท าให้เกิ ด
ความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย   
  นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวนความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกันท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นโดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆที่ส าคัญเช่นเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆที่ซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้นอาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากข้ึนได้หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น 
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อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงาน  ในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมืองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมี
พลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมากดังนั้นการพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
มีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆและ
มาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งการให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลกจากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์กฎหมายระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นรวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศโดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งภายในประเทศโดยที่นโยบายการ
พัฒนาต่างๆจ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
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  ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากรโครงสร้างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุมอย่างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุพร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆอย่างเป็นระบบโดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศและถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ภารกิจและพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน   
    

3.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   ความม่ันคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคง ในทุก
มิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึก
ก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีการออมส าหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ ามีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์
ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ความย่ังยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
   1)ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2)ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
   3)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4)ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5)ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6)ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

   4.ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
     4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1)การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3)การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4)การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 
(5)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2)อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3)สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4)โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
(6)พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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(4)การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5)การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6)การสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(7)การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1)การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2)การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(3)การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4)การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(1)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4)พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5)พัฒนาความมั่นคงน้ าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6)ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
(2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
(3)ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4)ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5)บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกมี

ความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
(6)ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จ าเป็น 
(8)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย   

เสมอภาค 
 1.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561- 
2565)จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่   
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1.ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
2.ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society 
3.ชีวิตที่ยั่งยืน(Eco-friendly Living)   
4.ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ(Key EnablersforThailand'sTransformation)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566–2570)ประกาศใช้ จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566–2570) 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2561–2565)จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566–2570) อยู่ระหว่างการจัดท าของ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

1.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (อุดรธานี หนองคาย เลย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ) 

2.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด) 
4.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์) 
5.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานียโสธร  

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ) 
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566–2570) ยังไม่ประกาศใช้เทศบาลต าบล      
โกรกแก้ ว  จึ งต้ องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2566 –2570) ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ.2561–2565) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566–2570) 
ประกาศใช้ จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคฯ 
ต่อไป   
 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ.2561 – 2565) 

1.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

3.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5.ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ

หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์
สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566– 2570) 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561–2565) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 – 
๒๕๗๐)อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566–2570) และการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566–2570) 
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   เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566–2570) ยังไม่
ประกาศใช้ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561–2565) และเมื่อแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566– 2570) ประกาศใช้ จึงจะด าเนนิการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561–2565)   
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม

เชิงนิเวศน์การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสานและเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหมท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็นคือ 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ 

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

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเข้มแข็ง”  
วัตถุประสงค์รวม  

1.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
  3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
  4.หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหาร

จัดการน้ า 
  6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
  7.เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  8.สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
  9.เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  10.เพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา    
   1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  2.อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3.ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 

  4.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  5.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา

มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
  วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
  2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
          ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

  1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
  2.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 

3.ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
  4.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

(ร้อยละ 80) 
    5.มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ) 
    6.อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
    7.จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 
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   แนวทางการพัฒนา 
   1.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   2.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
   3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
   4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
   5.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
    6.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
   8.พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
   9.สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City)            

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   10.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
   11.เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
   12.ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
   13.ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
   14.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต้ 
   15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
    16.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
   17.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
   18.ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
   19.ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต

หมู่บ้าน 
   20.ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
   21.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพและ

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

ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
  วัตถุประสงค์  

  1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
  2.เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1.ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มี

รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
  2.ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย 
  3.คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
  4.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
  5.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
  2.ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
  3.ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพ

ทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
  5.เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของ

เด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
6.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 

  7.ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจร
ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 

  8.ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

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

สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

  11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
         

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

  วัถุประสงค์ 
  1.เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหาร

จัดการน้ า 
      2. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
      3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.จ านวนแหล่งน้ าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
2.จ านวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภยัแล้ง น้ าาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง) 
3.ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
4.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ

เสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
2.ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
3.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่

ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
  5.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
6.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  7.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  
  วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

        2.เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.เพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ
การเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

  2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างยั่งยืน 

  3.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟู 

  4.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 

  5.ปูองกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

  6.เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 

  7.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด 
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  8.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน

มั่นคงและสงบสุข 
 
  9.พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  10.พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
  11.สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
  12.รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

และในชุมชน เพื่อจัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
  13. รณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
 

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

4.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
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ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของ 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 -2565 
ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของ 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 -2565  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(พ.ศ.2561-2565)  

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5.การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
 6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
          ในสังคมไทย   
 7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร  
          ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค 
          กลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ 
          เศรษฐกิจใหม่ๆ ของเมือง 
 6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง 
          ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์หลัก  
 1.ด้านความม่ันคง 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  

เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและ
การค้าชายแดน 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
          ผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง  
 1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก  
          และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”   
 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐาน 
          ความพอเพียง”  
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและ 

    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
 4. ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข”  
  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(พ.ศ.2561-2565)  

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ.2560 – 2564) 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  1.วิสัยทัศน์(Vision) 
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า 
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.พันธกิจ (Mission) 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม
และมีความสุขมีสุภาวะที่ดี 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
   3.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
    4.การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
   5.การประสานแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   6.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
   7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   9.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
     10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพ  
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ที่เข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
๒.เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
๓.ประชาชนมีความ
มั่นคงและสังคมมี
ความสงบเรียบร้อย 
 

1.ส่งเสริมและบูรณาการ  
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมแบบองค์รวม 
2.สร้างค่านิยม จิตส านึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
3.สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว 
4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5.ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
6.สร้างความม่ันคงในอาชีพ     
และรายได้ 
7.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณ์ 
8.ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
10.เสริมสร้างความม่ันคงและ
พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.ระดับความส าเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน 
2.ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3.ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา
เพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ
สังคม 
7.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
8.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
9.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
10.ระดับความส าเร็จในการปูองกันและ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม 
11.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้
เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคี
ของประชาชนภายในจังหวัด 
12.ระดับความส าเร็จของการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
13.ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยกระดับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
2.ศักยภาพการผลิต
สินค้าและบริการ
เพิ่มข้ึน 
3.พัฒนาและฟื้นฟู  
การท่องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน 
4.ความเป็นเลิศ
ทางดา้นการกีฬา 

1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริมการค้า การลงทนุและ
ท่องเที่ยว 
3.อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวติและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร           
เพื่อการบริการและรองรับการ
ท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างยัง่ยืนและเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสนิค้า
หนึ่งต าบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑช์ุมชน 
7.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชน
ให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การ
พัฒนาอาชีพ 

1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
4.มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
5.จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
6.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8.ระดับความส าเร็จใน 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
9.ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
10.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้าน
กีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1.สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง 

1.พัฒนาและส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์และอินทรีย์
ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสนิค้า
เกษตรกรรม 
2.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชพี
ด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน 
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
เกษตรกรรม 
4.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน 
5.พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและ
บริโภค 
6.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในการ
ผลิตและแปรรูปสนิค้าเกษตรครบ
วงจร 

1.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์
ชีวภาพ 
2.ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับ
การพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3.ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่
ได้รับการพัฒนา ให้มีความปลอดภัย
และมาตรฐาน 
4.จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5.จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูน
ทักษะอาชีพ  ด้านต่างๆ 
6.ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 
 
 
 

1.บุคลากรในองค์กรมี
ขีดสมรรถนะสูง 
2.ประชาชนมีความพึง
พอใจในการการรับ
บริการจากหน่วยงาน 
3.องค์กรยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ส่งเสริมการพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.สร้างความรับผดิชอบและมี
จิตส านึกต่อสังคม 
3.ออกแบบและพฒันาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ 
4.ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

1.ร้อยละของการบริการที่สามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
2.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ร้อยละของงานบริการทีไ่ด้จัดท า
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
5.ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้องและ
ทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนนุ
ยุทธศาสตร ์
6.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7.ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
     วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน 
หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์
สวยงาม 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1) ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
    1.1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานและการ

ผังเมือง 
    1.2) รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

   3.1) พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เพียงพอ 
        3.2) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
      3.3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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        4) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

   4.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
         4.2) พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

สังคมสันติสุข 
       5) ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

    5.1) สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   6) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
   6.1) ส่งเสริมการเกษตร 
        6.2) ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ 

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

    7.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
  2.3 เป้าประสงค์ 
    1.เพ่ือพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

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

 5.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

  6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถน าไปใช้และพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรได้ 

 7.เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
     1.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของถนน ไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษา  

 2.จ านวนร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้สร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี
คนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส์ 

  3.จ านวนร้อยละของประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

   4.จ านวนร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการวางนโยบายต่างๆ ในต าบลของตนเองได ้

 5.จ านวนร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและก าจัดขยะมูลฝอย 

 6.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถ
น าไปใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรได้ 
    7.จ านวนร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 
    1)ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2)ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ
สามารถพ่ึงตนเองได ้
     3)ประชาชนได้รับการศึกษาและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  4)ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสนอความคิดเห็นและความต้องการ  
  5)ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตระหนักถึงความส าคัญและทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 6)ประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้มีการพัฒนาสินค้าทาง

การเกษตรมากขึ้น 
  7)การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.6 กลยุทธ์ 
      1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.พัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 
   4.พัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 
 
   5.พัฒนาด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยนื 
   6.พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 

7.พัฒนาด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

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

 6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 7.การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว พ.ศ.2566–2570 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ.2561-2580 
 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการรสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
: การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
: การสร้าง
ความเป็นธรรม
และลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
: การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 
การเสริมสร้าง
ความมั่งคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : 
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 : 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ.2560-2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหาร
จัดการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 
และพื้นท่ี เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว 
 

ด้านที่  1 
ท้องถ่ินน่าอยู่ 

 

 

ด้านที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

ด้านที่  3 
พัฒนาการศึกษา กีฬา

นันทนาการและ              
ศิลปวัฒธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 
 

ด้านที่  4 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล

และความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ิน 

 

ด้านที่  5 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
การส่งเสริมการเกษตร 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 
การพัฒนาทางการเมือง    

การบริหาร 
 

 

แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 
พ.ศ.2561-2565 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป 
 

ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 

ประเด็นท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

แผนพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ.2560-2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหาร
จัดการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 
และพื้นท่ี เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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เป้าประสงค์ท่ี 1 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
 

เป้าประสงค์ท่ี 5 
 

เป้าประสงค์ท่ี 6 
 

เป้าประสงค์ท่ี 7 
 

กลยุทธ์ ท่ี  1 กลยุทธ์ ท่ี  2 
 

กลยุทธ์ ท่ี  3 
 

กลยุทธ์ ท่ี  4 
 

กลยุทธ์ ท่ี  5 
 

กลยุทธ์  ท่ี  6 
 

กลยุทธ์ ท่ี  7 
 

แผนงาน
บริหารงานงาน
ท่ัวไป 
 

แ ผ น ง า น ก า ร
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

แผนงาน แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว 
 

ด้านที่  1 
ท้องถ่ินน่าอยู่ 

 

 

ด้านที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

ด้านที่  3 
พัฒนาการศึกษา กีฬา

นันทนาการและ              
ศิลปวัฒธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 
 

ด้านที่  4 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล

และความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ิน 

 

ด้านที่  5 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
การส่งเสริมการเกษตร 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 
การพัฒนาทางการเมือง    

การบริหาร 
 

 

แผนงาน
การเกษตร 

ผลผลิต/โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategy Map) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม  เกษตรกรรมยั่งยนื  หวนคืนงานประเพณีและกีฬา   ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดลอ้มดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค์ท่ี  1 
พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่โดย
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ท่ี  2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน 
 

เป้าประสงค์ท่ี  3 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี  4 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน 

เป้าประสงค์ท่ี  5 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

 

เป้าประสงค์ท่ี  6 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี  7 
ประชาชนมีส่วนร่วม มีรายได้
เพิ่มข้ึน อาคาร  สถานที่ได้
มาตรฐานมั่นคงเพียงพอ 

 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ท้องถ่ินน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนา      
คุณภาพชีวิต 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาการศึกษา กีฬา
นันทนาการและ              
ศิลปวัฒธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
การส่งเสริมการเกษตร 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 
การพัฒนาทางการเมือง    
การบริหาร 
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ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายท่ี  1 ค่าเป้าหมายท่ี  2 ค่าเป้าหมายท่ี  3 ค่าเป้าหมายท่ี  4 ค่าเป้าหมายท่ี  5 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ท่ี  1 กลยุทธ์ท่ี  2 
 

กลยุทธ์ท่ี  3 
 

กลยุทธ์ท่ี  4 
 

กลยุทธ์ท่ี  5 
 

กลยุทธ์ท่ี  6 
 

กลยุทธ์ท่ี  7 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงานงาน
ท่ัวไป 
 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณิชย์ 

ค่าเป้าหมายท่ี  6 ค่าเป้าหมายท่ี  7 

แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์
SWOTAnalysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

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

น้ าพริกเผาหมู น้ าพริกเผากุ้งและอ่ืนๆ 
2.มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ดังนี้ 

    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล จ านวน 1 ศูนย์ 
2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 แห่ง 

3.มีสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลโคกรัก) 1 แห่ง 
4.มีงานประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว  ดังนี้ 

4.1 งานประเพณีสงกรานต์  มีการจัดพิธีรดน้ าด าหัวให้กับผู้สูงอายุ 
4.2 งานประเพณีลอยกระทง ของทุกหมู่บ้านนต าบล 

    4.3 งานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
    4.4 งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 5.มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ล าโกรกแก้ว-ล าไทรโยง ซึ่งเป็น   ล าน้ าที่
ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ซึ่งประชาชนใช้เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีแหล่งน้ าอ่ืนๆ ได้แก่ ล า
น้ า ล าห้วยอื่น จ านวน 2 สาย บึง คลองหนองน้ าและอ่ืนๆ จ านวน 4 แห่ง 

7.มีสถาบันองค์กรทางศาสนา ทั้งสิ้น 4 แห่ง 
7.มีกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมในต าบลและมีสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ 
8.มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 
9.การบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
10.บุคลากรเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีบุคลากรและอัตรากาลังจ านวน  และคุณวุฒิอยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
11.มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

   12.มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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จุดอ่อน (W= WEAKNESS)    

1.มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านหลายสายที่ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ซึ่ง
ผิวจราจรยังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะเวลาฤดูฝน ในฤดูร้อนเป็นฝุุนฟูุงกระจาย เนื่องจากมีงบประมาณจ านวน
จ ากัดจึงไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 
   2.ประชาชนบางส่วนขาดแคลนที่ดินท ากิน และหรือไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

3.มีงบประมาณจ ากัดและยังไม่เพียงพอ 
4.ขาดอาชีพเสริมรองรับ 
5.ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
6.ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 
7.ปัญหาเยาวชนมีความขัดแย้งกันภายในชุมชน 
8.มีจ านวนโครงการที่ต้องการจ านวนมากและไม่ทั่วถึง 
9.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
10.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
11.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
  12.คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
    13.ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
    14.ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง  
    15.ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
    16.ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
  17.ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  18.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีจ านวนบุคลากรยังไม่ครบตามต าแหน่ง ประกอบกับเครื่องมือ

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

   2.สามารถจัดท าแปลงหญ้าสาธารณะประจ าต าบลโกรกแก้ว 
   3.สามารถจัดตั้งเป็นโรงงานปุ๋ยชีวภาพ ช่วยในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   4.มีถนนลาดยาง (ทางหลวงแผ่นดิน) ตัดผ่านท าให้การสัญจรไป-มาระหว่างต าบลกับอ าเภอ
และจังหวัดสะดวกรวดเร็ว  

5.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  

6.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล  

7.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
8.รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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ข้อจ ากัด (T = THREAT) 
1. ปัจจุบันเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นเทศบาลขนาดเล็กมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ่ายโอนฯ 
ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  2. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลางไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   3. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
   4. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้นซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
5. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที ่
6. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลโกรกแก้วไม่มี

ความช านาญและบุคลากร  
7. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า

ในการท างานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
6. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ เช่น ไฟฟูา ประปา 

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

หมู่ที่ 12 ต าบลโกรกแก้ว 
2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1)พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้มีระบบรองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ระบบ

คมนาคมในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ระบบสาธารณูปโภคในการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างตาม
ริมถนน ซอย ระบบการจัดการน้ า ในการวางท่อระบายน้ าตามริมถนน เพ่ือให้มีช่องทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง การขุด
ลอกคูคลอง การก่อสร้างประปาในหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 

2)ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ 
3)จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
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4)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปาเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1)ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

  2)อาชญากรรม เช่น โจรกรรม ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 
  3)โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อที่นับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึน 

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

หมู่ที่ 12 ต าบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2)ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสตรี  เด็ก 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตะวันตกได้แผ่ขยายกลืนความเป็นไทยท าให้เอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามถูกลืมเลื่อนหรือผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม 
    2)ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในชุมชน 
    3)ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 

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

12 ต าบลโกรกแก้ว 
 2)ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

     1)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  2)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
    1)ประชาชนยังขาดความสนในด้านการมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความคิดเห็น โดยเน้น
ความคิดเห็นของผู้น าเป็นหลัก 
    2)ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงานของเทศบาลท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

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

หมู่ที ่12 ต าบลโกรกแก้ว 
  2)ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย 
  2)เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการสร้าง

ความเข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่

ยั่งยืน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท  หากไม่มีการ

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

หมู่ที่ 12 ต าบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากนับวันปริมาณขยะท่ีก าจัดยากขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น 
 2)หากไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมคุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

    3)ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

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

หมู่ที ่12 ต าบลโกรกแก้ว 
  2) ประชาชนต าบลโกรกแก้ว 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เกิดทักษะ

และสร้างความเข้าใจมากข้ึน 
  2)พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้แก่ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  1)ข้าราชการหรือพนักงานต้องปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ดีท่ีสุดมากกว่าที่เป็นอยู่ 
  2)บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
  3)ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มากท าให้การให้บริการประชาชนยังขาด

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

หมู่ที่ 12 ต าบลโกรกแก้ว 
 2)ประชาชนต าบลโกรกแก้วและบุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  1)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 
 3)ให้การสนับสนุนและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะของบุคลากรใน

เทศบาล 
 4)พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
  5)จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชน

อย่างเพียงพอและทันสมัย 
    6)การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การท าความเข้าใจให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ได้ทราบถึง
บทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการท างาน 
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     7)การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ  ดังนั้นข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 

  8)การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้อง
พัฒนาตนโดยการศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน 
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ส่วนที่  3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่น  
น่าอยู่ 
 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 
 

เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา     
คุณภาพชีวิต 
 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
 
 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลต าบล
โกรกแก้วว 
 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
 

5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

-ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 
 

เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนนุ 

7 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองการศึกษา 
 

เทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร ์ ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ดา้นท้องถิ่น 
น่าอยู่ 
    1.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
    2.แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
8 
 
6 
35 

 
 

1,140,000 
 

27,100,000 
243,289,600 

 
 
6 
 
7 
44 

 
 

840,000 
 

27,150,000 
44,532,000 

 

 
 
7 
 
6 
31 

 
 

990,000 
 

27,100,000 
48,644,770 

 
 
6 
 
6 
22 

 
 

840,000 
 

27,100,000 
54,165,000 

 
 
7 
 
6 
15 

 
 

990,000 
 

27,100,000 
27,529,000 

 
 

34 
 

31 
147 

 

 
 

4,800,000 
 

135,550,000 
218,160,370 

รวม 49 271,529,600 57 72,522,000 44 76,734,770 34 82,105,000 28 55,619,000 212 358,510,370 
2) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
    1.แผนงานการสาธารณสุข 
    2.แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
    3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

39 
19 
 
1 

 
 

1,562,000 
7,410,000 

 
200,000 

 
 

39 
19 
 
1 

 
 

1,562,000 
7,410,000 

 
200,000 

 
 

39 
19 
 
1 

 
 

1,562,000 
7,410,000 

 
200,000 

 
 

39 
19 
 
1 

 
 

1,562,000 
7,410,000 

 
200,000 

 
 

39 
19 
 
1 

 
 

1,562,000 
7,410,000 

 
200,000 

 
 

195 
95 
 
5 

 
 

7,810,000 
37,050,000 

 
1,000,000 

รวม 59 9,172,000 59 9,172,000 59 9,172,000 59 9,172,000 59 9,172,000 295 45,860,000 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
    1.แผนงานการศึกษา 
    2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
    3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
 

25 
29 
 
1 

 
 
 
 

1,656,000 
3,485,000 

 
100,000 

 
 
 
 

25 
29 
 
1 

 
 
 
 

1,656,000 
3,485,000 

 
100,000 

 
 
 
 

25 
29 
 
1 

 
 
 
 

1,656,000 
3,485,000 

 
100,000 

 
 
 
 

25 
29 
 
1 

 
 
 
 

1,656,000 
3,485,000 

 
100,000 

 
 
 
 

25 
29 
 
1 

 
 
 
 

1,656,000 
3,485,000 

 
100,000 

 
 
 
 

125 
145 

 
5 

 
 
 
 

8,280,000 
17,425,000 

 
500,000 

 
รวม 55 5,141,000 55 5,141,000 55 5,141,000 55 5,141,000 55 5,141,000 275 25,705,000 

 

 
 

 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร ์ ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความเขม้แข็ง
ของท้องถิ่น 
    1.แผนงานบริหารทั่วไป 
    2.แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
7 
1 
2 

 
 
 

340,000 
20,000 
130,000 

 
 
 
7 
1 
2 

 
 
 

340,000 
20,000 
130,000 

 
 
 
7 
1 
2 

 
 
 

340,000 
20,000 
130,000 

 
 
 
7 
1 
2 

 
 
 

340,000 
20,000 
130,000 

 
 
 
7 
1 
2 

 
 
 

340,000 
20,000 
130,000 

 
 
 

35 
5 
10 

 
 
 

1,700,000 
100,000 
650,000 

รวม 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 50 2,450,000 
5) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
ระบบจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    1.แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

125,000 
รวม 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000 

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร 
    1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
5 

 
 

100,000 
 

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
7) ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองการ
บริหาร 
    1.แผนงานบริหารทั่วไป 
    2.แผนงานการศึกษา 

 
 
9 
5 

 
 

770,000 
300,000 

 
 
9 
5 

 
 

770,000 
300,000 

 
 
9 
5 

 
 

770,000 
300,000 

 
 
9 
5 

 
 

770,000 
300,000 

 
 
9 
5 

 
 

770,000 
300,000 

 
 

45 
25 

 
 

3,850,000 
1,500,000 

รวม 14 1,070,000 14 1,070,000 14 1,070,000 14 1,070,000 14 1,070,000 70 5,350,000 
รวมทั้งสิ้น 189 287,427,600 197 88,420,000 184 92,632,770 174 98,003,000 168 71,517,000 912 438,125,370 

แบบ  ผ.01 



 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-51- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567         
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569           
(บาท) 

2570          
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภยั 
ฝุายพลเรือน 

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร  
อปพร แก่สมาชิกอปพร.
ต าบลโกรกแก้ว 

สมาชิก อปพร. 150,000 
 

- 
 

150,000 
 

- 
 

150,000 
 

สมาชิก อปพร.  
ได้รับการฝึกอบรม
และทบทวน 

ภายในต าบลมีอาสาสมัคร 
อปพร. เพื่อชว่ยเหลือใน
ยามภยัพิบัตธิรรมชาต ิ

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภยั                    
ฝุายพลเรือน 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 
 

สมาชิก อปพร. 150,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

สมาชิก อปพร.  
ได้รับการฝึกอบรม 

ภายในต าบลมีอาสาสมัคร 
อปพร.เพื่อช่วยเหลือใน
ยามภยัพิบัตธิรรมชาต ิ

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้านสาธารณภยั 

จ านวน 11  หมู่บา้น 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนที่ประสบปัญหา
สาธารณภยัได้รับความ
ช่วยเหลือทัว่ถึง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-52- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

4 โครงการซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งของ
เทศบาลในการให้บริการ
ประชาชน 
2.เพื่อให้เกิดครือข่ายที่
เข้มแข็งและกวา้งขวางใน
การประสานงานการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน 
3.เพื่อให้สมาชิก อปพร. 
ได้มีบทบาทในการปฏบิัติ
ภารกิจรว่มกับเจา้หน้าที่
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

จ านวน  1 ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี งานปูองกันและบรรเทา            
สาธารณภยัมีการซ้อม
แผนปูองกันเพื่อ
เตรียมการล่วงหน้าไว้
เสมอ 

ส านักปลัดเทศบาล 

5 โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

เพื่อช่วยลดอบุัติเหตุทาง
ถนนและเป็นจุดบริการ
ประชาชน 
ผู้สัญจรไปมา 

จ านวน  2 ครั้ง /ป ี
-ปีใหม ่
-สงกรานต์ 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวน  2 ครั้ง /ป ี
-ปีใหม ่

-สงกรานต์ 

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหต ุ      
ทางถนนและเป็นจุด
พักผ่อน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

6 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญ               
ของชาติ 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน 
1 โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญของชาต ิ             
ได้รับการปกปูอง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

7 โครงการเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

เพื่อเทิดทูนสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

จ านวน1 โครงการ/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

สถาบันส าคัญของชาต ิ             
ได้รับการเทิดทูน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 



 
 

-53- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

8 โครงการจัดซ้ือชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
เบื้องต้น ของพนักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อพนักงานมีชุดใส่เป็นทีมใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

ชุดปฏิบัติการ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ชุดปฏิบัติการ พนักงานเทศบาลมีชุดใส่
ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-54- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระน้ าหนองไข่เท่า  
หมู่ที่ 11 ต.โกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและพกัผ่อน 

ขุดลอกหนองไข่เท่า ลึกเฉลีย่ 5.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 175,000 ลบ.ม.  
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 

8,500,000  8,500,000  8,500,000 
 

8,500,000  8,500,000  ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระน้ าหนองตาปูุ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและพกัผ่อน 

ขุดลอกสระน้ าหนองตาปูุ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบสระน้ าพร้อมติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระน้ ากลางบ้านซับบอน 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและพกัผ่อน 

ขุดลอกสระน้ ากลางบ้านซับบอน ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตรอบสระน้ าพร้อมติดตั้งไฟ 
ส่องสว่าง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อ่างเก็บน้ าบา้นหนองพลวง 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและพกัผ่อน 

-ขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
100,000 ลบ.ม. 
-ก่อสร้างถนนรอบคันอา่งเก็บน้ า  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
-ติดต้ังฟูาส่องสว่าง 

9,000,000  9,000,000 9,000,000 
 

9,000,000 9,000,000 ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-55- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ าหนองไข่เท่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย
และพักผ่อน 

-ขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
52,000 ลบ.ม. 
-ก่อสร้างถนนรอบสระพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,615 ตารางเมตร 
-ติดต้ังฟูาส่องสว่าง 

5,200,000  5,200,000 5,200,000 
 

5,200,000 5,200,000 ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก้ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารศูนย์ให้
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี - 50,000 - - - จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน
ภูมิภาคตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะภายใน
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในส านกังานให้ดี
ขึ้น 

ทต.โกรกแกว้ 100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 

ทต.โกรกแกว้ เทศบาลมีการ
ปรับปรุงส านักงาน
ท าให้งานดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-56- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
ถนนจันชนะ หมู่ที ่1  
บ้านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,060,000 - - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนผลึกรุ่งโรจน์  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 450 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- 
 

1,262,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโนนศรีคูณ2 หมู่ที่ 1  
บ้านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร 

- 
 

- 
 

920,000 
 

- 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโนนศรีคูณ1  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร            
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร 

- 
 

- 
 

620,000 
 

- 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1  
บ้านโนนสุวรรณ 

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1  
บ้านโนนสุวรรณ 

จ านวน 1 หลัง 100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีศาลา
ประชาคม  
เพื่อใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมเพื่อใช้
ประโยชนภ์ายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-57- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมถนนนาตากลม- 
โนนศรีคูณ 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 
2.เพื่อลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร  

- 400,000 - - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 
2.ท าให้พื้นที่ไม่มีน้ า
ท่วมขังเป็นเวลานาน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนโนนศรีคูณ จันชนะ 
ถนนผลึกรุ่งโรจน์   

1.เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 
2.เพื่อลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 2,000  เมตร 

- - - 5,400,000 - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 
2.ท าให้พื้นที่ไม่มีน้ า
ท่วมขังเป็นเวลานาน 

กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต  
ถนนผลึกรุ่งโรจน์  
ถนนจันชนะ  
ถนนสุขบรรเทิง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร             
หนา 0.04 เมตร  
ยาวรวม 500 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,500 ตารางเมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

875,000 
 

- 
 

จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่1  
บ้านโนนสุวรรณ  
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
จ านวน 1 แห่ง 

- 
 

400,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-58- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสุขบันเทิง  
(ช่วงที่เหลือ) หมู่ที่ 1  
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร             
หนา 0.04 เมตร  
ยาว 103  เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

284,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองตาปูุ 4 หมู่ที่ 3 
บ้านหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 655 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 
 

1,800,000 
 

- 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก              
ซอยข้างสหกรณ์  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร             
ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

940,000 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองตาปูุ 5 หมู่ที่ 3  
บ้านหนองตาปู ุ

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 152 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- - 250,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-59- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

14 โครงการว่างท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ทางหลวงหัวถนน-
ดอนอะราง (ฝัง่ตะวันออก)  
หมู่ที่ 3  บา้นหนองตาปู ุ

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล Ø            
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก         
ความยาว 1,070 เมตร 

- - - 6,955,000 
 

- 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนหนองตาปู ุ
ซอยหนองตาปูุ 1,2,3,4 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาวรวม 1,800 เมตร 

- - 4,860,000 
 

- - จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกส์ถนนหนองตาปู ุ
ซอยหนองตาปูุ 1,2,3,4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 1,500 เมตร 

- - - - 2,625,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-60- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่3 
บ้านหนองตาปู ุ

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประปาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
1 แห่ง 

- 
 

400,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมูที่ 3  
บ้านหนองาปู ุ

เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลา
ประชาคมไว้ใช้ในการจัดงาน
ต่างๆ 

จ านวน1 หลัง 100,000 
 

- - - - จ านวน1 หลัง มีศาลาประชาคมไว้
บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 2 หมู่ที ่4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 350 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

- 990,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 1 หมู่ที ่4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 470 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 1,300,000 - 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-61- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 4 (จากวัด
โกรกแก้ว-ถนนโคกสามัคคี-
โกรกแก้ว) หมู่ที่ 4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

825,000 
 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 5 (จากวัด
โกรกแก้ว-ถนนโกรกแกว้- 
ล าไทรโยง)  หมู่ที ่4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 420,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 6 (จากถนน
โกรกแก้ว-ล าไทรโยง  
บริเวณหน้าวัดโกรกแก้ว- 
ถนนหนองไข่เท่า ) หมู่ที ่4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 210 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 580,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-62- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 8  หมู่ที่ 4 
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

630,000 
 

- - - - 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกแก้ว 9  
(จากคุ้มโชคทว-ีถนนซับบอน-
หนองไข่เท่า) หมู่ที่ 4  
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 1,650,000 
 

 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกส์ถนนโกรกแก้ว-
ล าไทรโยง 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาวรวม 1,500 เมตร          
หนา 0.04  เมตร 

- - - - 2,630,000 
 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-63- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บาดาล หมู่ที ่4 บา้นโกรกแกว้  

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประปาให้มีสภาพพร้อมทีจ่ะใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อมบ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีน้ าสะอาดเพื่อการอปุโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
1 แห่ง 

400,000 
 

- - - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส และผนังกั้นน้ า  
คลองโกรกแกว้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง - - 700,000 
 

- - จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส และผนังกั้นน้ า  
คลองอีสานเขียว 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง - - 700,000 
 

- - จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์สและผนังกั้นน้ า  
คลองล าไทรโยง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง - - 700,000 
 

- - จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

 
  

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-64- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

31 โครงการขุดลอกคลอง            
โกรกแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว                    

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

ขนาดความกว้าง 20 เมตร  
ยาว 2,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

- - 2,044,770 
  

- - จ านวน                   
1  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

32 โครงการขุดลอกหนองลังกา เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 

ขุดลอกหนองลังกา กวา้ง 70.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 

- 500,000 - - - จ านวน                   
1  โครงการ/ป ี

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการธนาคารน้ าดิน  
(ระบบระบายน้ าขา้งถนน)  
ถนนโกรกแก้ว-ล าไทรโยง 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาวรวม 3,000 เมตร 

- 1,500,000 - - - จ านวน                   
1  โครงการ/ป ี

สามารถระบาย
น้ าได้ดีขึ้น น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

34 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีต และเสริมผิว 
แอสฟัลติกส์คอนกรีต  
ถนนซับบอน-หนองไข่เท่า  
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 
 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 
เมตรทั้งสองฝ่ัง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 70.00 ตร.ม. และเสริมผิว
แอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,900 ตารางเมตร 

- 700,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนซับบอนซอย 2 
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 
 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร            
ยาว 785 เมตร หนา  0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,925 ตารางเมตร 

2,160,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-65- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่   
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนซับบอนซอย 3 
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร            
ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร 

920,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนซับบอน ซอย 1 
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร            
ยาว 2,020 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

- 5,555,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนซับบอน- 
โนนสุวรรณ  
(จากบา้นซับบอน ม.5-
คลองอีสานเขียว) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 3,030 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

8,330,000 
 

- - -  มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

39 โครงการขยายถนน 
ซับบอน-หนองไข่เท่า  
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

ขยายถนนเสริมดินขนาดกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร 
สูง 0.80 เมตร และก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

- 2,000,000 - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างซุ้มประตู หมู่ที่ 5  
บ้านซับบอน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 75 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

210,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-66- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่   
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนซับบอน- 
โนนสุวรรณ ถนนซับบอน-
หนองไข่เท่า 
 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการระบาย
น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาวรวม 1,000 เมตร 

- - 2,700,000 
 

- - จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่5 
บ้านซับบอน  

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประปาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
1 แห่ง 

- 400,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคลองล าไทรโยง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

จ านวน 2 แห่ง - - - 1,400,000 
 

- จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมูที่ 5  
บ้านซับบอน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลา
ประชาคมไว้ใช้ในการจัดงาน
ต่างๆ 

จ านวน1 หลัง 100,000 
 

- - - - จ านวน1 หลัง มีศาลาประชาคมไว้
บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-67- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่   
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

45 โครงการขุดลอกคลองล า
ไทรโยง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร กว้าง 6.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร  
ยาวรวม 2,000 เมตร 

- - - 1,500,000 
 

- จ านวน   
1 โครงการ/ปี 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การทการเกษตร 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนโคกสามัคคี  
(ช่วงที่เหลือ) 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 410 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,130,000 
 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโคกสามัคคี 4  

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 585 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 1,610,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโคกสามัคคี 7 
(จากแยกถนนโคกสามัคคี- 
ซอยโคกรัก 1) 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 970,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนแปูนชุมแสง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,380,000 
 

 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-68- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที๓่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

50 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส ์
ถนนโคกสามัคคี  
ซอยโคกสามัคคี 
1,2,3,5,6,7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,750,000 
 

 

- 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าถนนโคกสามัคคี 
ถนนโคกสามัคคี-โกรกแกว้ 
ซอยโคกสามัคคี 
1,2,3,5,6,7 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขังในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ 

รางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 2,000 เมตร 

- - 5,400,000 
 

- - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้นน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกสระหนอง
บัวแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
45,000 ลบ.ม. 

- 2,000,000 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโคกรัก 1 หมู่ที่ 7  
บ้านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 760  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

2,100,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-69- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโคกรัก 2 หมู่ที่ 7  
บ้านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 370  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,020,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโคกรัก 3 หมู่ที่ 7  
บ้านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 250 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 690,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนโคกรัก-หนองพลวง 2 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 705 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,940,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา 
อฟบ. บา้นโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 79 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 180,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแปลงไลย์ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 180  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 400,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-70- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที๓่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแกว้รัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  80  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 180,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคุ้มหลังโรงเรียนวราวัฒนา 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  360  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 990,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

61 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนโคก
รัก-หนองพลวง ซอยโคกรัก 5,7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาวรวม 2,000  เมตร     
หนา 0.04  เมตร 

- - - - 3,500,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนโคกรัก ซอย7,ถนนโคกรัก-
หนองพลวง,ถนนโคกรัก-นาใหม ่

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังในการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร 
ยาวรวม 3,000 เมตร 

- - - - 8,100,000 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

63 โครงการขยายถนนโคกรัก-
หนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ถนน คสล.ข้างละ .50 เมตร 
2 ข้าง ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 150,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-71- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนนาตากลม-โนศรีคูณ  
ช่วงบ้านนากลม หมู่ที่ 8 ถึง
แยกถนนโคกเจริญ-โนนศรีคูณ 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  4,100  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - - 11,300,000 
 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนาตากลม 8 
หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  580  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

1,600,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนาตากลม 6 
หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  620 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,710,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนาตากลม 7 
หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  385  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,060,000 
 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-72- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกส์ ถนนนาตากลม 
-หนองทองลิ่ม 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

4,500,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

69 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบายน้ าถนนนาตากลม- 
โนนศรีคูณ 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังในการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 1,600 เมตร 

- 800,000 
 

- - - จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ า
ได้ดีขึ้น  
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บาดาล หมู่ที ่8  
บ้านนาตากลม  

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
ให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประปาให้มีสภาพพร้อมที่
จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
1 แห่ง 

- 400,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-73- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

71 โครงการขุดลอกสระน้ า  
ศาลา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 30 เมตร  
ยาว 60 เมตร ลึก 2 เมตร 

- 200,000 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

72 โครงการวางท่อทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านนาตากลม 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังในการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ท่อระบายน้ า คสล.Ø  
0.5 เมตร ยาว 80 เมตร 

300,000 
 

- - - - จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 9 หมู่ที ่8 บ้านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว  1,250  เมตร     
หนา 0.30 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-74- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 8 
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  250  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 690,000 
 
 

   มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 1  
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  180  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 495,000 
 

 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 2  
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  170  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 470,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 7  
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  170  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 470,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 9  
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  180  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 495,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 10 
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  290  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 830,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

80 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ  
สระที่ 1 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 25.00  เมตร  
ยาว  25.00  เมตร     
ลึก 3.00 เมตร 

100,000 
 

- 
 

- - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ าอปุโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-75- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

81 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ 
สระที่ 2 หมู่ที่ 9  
บ้านโกรกหวาย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 55 เมตร  
ยาว  60  เมตร     
ลึก 3.00 เมตร 

- 500,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

82 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ 
สระที่ 3 หมู่ที่ 9  
บ้านโกรกหวาย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 55 เมตร  
ยาว  60  เมตร     
ลึก 3.00 เมตร 

500,000 
 

- - - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

83 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกส์ถนนโกรกหวาย 
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  600  เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

- - - - 1,050,000 
 

มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

84 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บาดาล หมู่ที ่9บ้านโกรกหวาย 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา
ให้มีสภาพพรอ้มที่จะใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  
1 แห่ง 

- 400,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

-76- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนหนองพลวง1 
(ช่วงที่เหลือ) 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  800  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- 2,200,000 
 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเข้าประปา หมู่ที ่10 
บ้านหนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  70  เมตร     
หนา 0.15 เมตร 

- - 155,000 
 

 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

87 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด 
ใหญ่มาก 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา
ให้มีสภาพพรอ้มที่จะใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

จ านวน 1 แห่ง - 6,000,000 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-77- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

88 โครงการเสริมผิวงถนนแอส
ฟัลท์ติกส์ถนนหนองพลวง 
ถนนโคกรัก-หนองพลวง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  1,200  เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

- - 2,100,000 
 

 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

89 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนโคกรัก-นาใหม่  
ถนนหนองพลวง 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ าทว่มขัง
ในการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 2,400 เมตร 

- - - 6,480,000 
 

- จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่10 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประปาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

จ านวน 1 แห่ง - 400,000 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-78- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

91 โครงการขุดขยายชลประทาน
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 

เพื่อมีน้ าไว้ใช้ในการท า
เกษตร อุปโภคและ
บริโภคในการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

กว้าง 180 เมตร  
ยาว 326 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

7,041,600 
 

- - - - จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าเกษตร อุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

92 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
จากอา่งเก็บน้ าหนองพลวงไป
แปลงนาเกษตรกร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร  
ยาว  2,150  เมตร     
ลึก 1.00 เมตร 

- 300,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ าอปุโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
 

93 โครงการซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 10  
บ้านหนองพลวง 

เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวเพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

หอกระจายขา่ว  
จ านวน 1 แห่ง 

- 100,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

94 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด 
ใหญ่มาก หมู่ที่ 11  
บ้านหนองไข่เท่า 

-เพื่อให้ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - 6,000,000 
 

- - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

95 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกส์ถนน 
หนองไข่เท่า 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  1,000  เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

- - 
 

1,750,000 
 

 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-79- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนหนองไข่เท่า 
ถนนซับบอน-หนองไข่เท่า 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ าทว่มขังในการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 2,000 เมตร 

- - - 5,400,000 
 

- จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่11
บ้านหนองไข่เท่า 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประปาให้มีสภาพพร้อมที่จะ
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อมบ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง 400,000 
 

- - - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

98 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรจากคลอง
อีสานเขียว-คลองล าไทรโยง  
หมู่ที่ 11 ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค ระยะทาง 1,000 เมตร - 150,000 
 
 

- - - จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-80- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ2  
หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว  670  เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

- - 1,850,000 
 

 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยโคกเจริญ 4 หมู่ที่ 12  
บ้านโคกเจริญ 
 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว้าง 5.00 เมตร             
ยาว 245 เมตร              
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,225 ตารางเมตร 

- 680,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยโคกเจริญ 5 หมู่ที่ 12  
บ้านโคกเจริญ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว้าง 5.00 เมตร             
ยาว 410 เมตร              
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,640 ตารางเมตร 

- 910,000 
 

- - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-81- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลส์ติกคอนกรีต 
 ถนนนาตากลม-โนนศรีคูณ  
(ช่วงบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 –  
บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1  
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสวุรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย์) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว้าง 5.00 เมตร            
ยาว 4,070 เมตร              
หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
20,350 ตารางเมตร 

- - 11,600,000 
 

- - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 1              
(จากถนน คสล.เดิม-ถนนนาตากลม 
-โนนศรีคูณ) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร        
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                
 

2,200,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร   ไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ถนนโคกเจริญ–โนนศรีสุข  
(จากถนน คสล.เดิม-ถนนนาตากลม-
โนนศรีคูณ) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร                  
กว้าง 5.00 เมตร               
ยาว 950 เมตร                 
หนา0.15 เมตร 

2,620,000 
 

- - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  
ศาลาประชาคม หมู่ที ่12  
บ้านโคกเจริญ 

เพื่อประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน ์

ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร            
ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 

- - 350,000 - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์เพื่อ
ใช้ประโยชน ์

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที ่12 
บ้านโคกเจริญ 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประปาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
3.เพื่อลดปัญหาการซ่อม
บ ารุงรักษา 
4.เพื่อให้ประขาขนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

จ านวน 1 แห่ง 400,000 
 

- - - - จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประขาขนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกส์ถนน 
โคกเจริญ 1,3, 
ถนนโคกเจริญ-โนนศรีสุข 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร     
 

- - - 3,500,000 
 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-83- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
โคกเจริญ-โนนศรีสุข, 
ถนนโคกเจริญ 3 

เพื่อระบายน้ า ไม่ให้น้ าทว่ม
ขังในการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 2,000 เมตร 

- - - - 5,400,000 
 

จ านวน                   
1 โครงการ/ปี 

สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

109 โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
ถนนภายในหมู่ที่ 12  
บ้านโคกเจริญ 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 

จ านวน 10 จุด 150,000 
 

- - - - จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรช่วงเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

110 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังเสียงตามสาย 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 

500,000 
 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึงและครอบคลุม 

กองช่าง 

111 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมบ้านโคกเจริญ  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ศาลาประชาคมได้รับ
การปรับปรุง สามารถใช้งาน
ได้ 

จ านวน 1 หลัง - 200,000 
 

 

- - -- ศาลาประชาคม
ได้รับการปรับปรุง 

ศาลาประชาคม
สามารถใช้งานเพื่อ
ท ากิจกรรมต่างๆ 
ของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในส านกังานเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร            
ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 575 ตารางเมตร 

318,000 - - - - มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร   
ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-84- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่    
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างปูาย
ส านักงานเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อให้สถานที่ราชการมี
ปูายบอกชื่อส านักงานที่
ชัดเจน เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

ปูายผิวปูหินแกรนิต 
ขนาดสูงไม่น้อยกวา่  
2.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร 

180,000 
 

- - - - จ านวน 1 ปูาย สถานที่ราชการมีปาูยบอกชือ่
ส านักงานที่ชัดเจน  
เป็นระเบียบและสวยงาม 
ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

อาคาร คสล. ชั้นเดียว  
ขนาดกวา้ง 6.5 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 

300,000 
 

- - - - จ านวน 1 หลัง เทศบาลมีก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ใช้ท ากิจกรรม
ต่างของเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว อยา่งมีประสิทธภิาพและ
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ในการให้บริการประชาชน 
ในด้านต่างๆ 

ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร 
ยาว 30.00 ม. 
 

3,000,000 
 

- - - - จ านวน 1 หลัง เทศบาลมีโดมไว้ใช้ท ากิจกรรม
ต่างของเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว อยา่งมีประสิทธภิาพและ
พร้อม 
ใช้งาน 

กองช่าง 

116 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าเกษตร อุปโภคและ
บริโภค 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการท า
เกษตร อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตประปา
ภายในต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ าอปุโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและปลอดภยั 

ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

500,000 
 

- - - - จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

-85- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

119 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

120 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในและรอบ
ส านักงานเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

เพื่อปูองกันและระวังภัย
อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ส านักงานเทศบาล 
ต าบลโกรกแก้ว 

- - - - 500,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เกิดความปลอดภยัทั้ง
ชีวิตเลยทรัพย์สิน 

กองช่าง 

121 โครงการติดตั้งปูายชื่อถนน
ภายในต าบลโกรกแกว้ 

1.เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทาง 
2.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนปาูย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

122 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องผู้บริหารส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อให้หน่วยงานมี
สถานที่ปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ติดต้ังผนังกันห้องกระจก
โครงสร้างอลูมิเนียม 

120,000 
 

- - - - ห้องผู้บริหาร
ได้รับการ
ปรับปรุงต่อเติม
ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

123 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อปูองกันและระวังภัย
อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เกิดความปลอดภยัทั้งชีวิตเลย
ทรัพย์สินของประชาชนต าบล
โกรกแก้ว 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาล 

เพื่อให้ห้องประชุมสภา
เทศบาลมีสัดส่วนในการ
จัดให้ทีมสภาเทศบาล
เข้ามานั่งท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ห้องประชุมสภา
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ห้องประชุมสภาเทศบาลมกีาร
จัดเป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-87- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท้องถิ่นนา่อยู ่
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค-บริโภค 

เพื่อให้ประชาชน      
ใช้น้ าสะอาด 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดท าปูายแจ้ง
เตือนปูองกันเด็กจมน้ า
ภายในต าบล 

เพื่อปูองกัน
อันตรายแก่เด็ก
ภายในต าบล 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน อันตรายที่เกิดจาก
เด็กจมน้ าลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ 
–งดเหล้าเข้าพรรษา 

เพื่อประชาชนต าบล     
โกรกแก้วเข้าใจโทษและ
ประโยชน์ของการงดสูบ
บุหรี ่

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึง
โทษและประโยชน ์      
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการสนับสนุนการ
ควบคุมและปูองกัน              
โรคฉี่หนู 

เพื่อราษฎรมีสุขภาพ
พลานามัยด ี

จ านวน  11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ราษฎรมีสุขภาพ
พลานามัยด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการปูองกัน
ไข้เลือดออกภายในต าบล 

เพื่อก าจัดยุงลายซ่ึงเป็น
สาเหตุของไข้เลือดออก 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชน ได้รับการ
ปูองกันไข้เลือดออก  
กันอยา่งทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการสนับสนุนการ
ควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายในต าบล 

เพื่อปูองกันและควบคุม   
โรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ราษฎรมีความปลอดภยั
ในโรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ในชุมชนโดยการสร้างการ
มีส่วนร่วม 

จ านวน 11  หมู่บา้น 22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี
(จ านวน 11 หมู่บ้าน) 

ประชาชนได้รับแก้ไข
และปูองกันปัญหา
โรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

8 โครงการปูองกันโรค      
ไข้หวัดนก 

เพื่อปูองกันการเกิดโรค
ไข้หวัดนกไม่ให้แพร่
ระบาดไปสู่คนได้ 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนปีละ 3 คร้ัง 
(จ านวน 11 หมู่บ้าน) 

ประชาชนได้รับการ
ปูองกันจากโรคไข้หวัด
นก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กลุ่มเด็กวัยเรียน          
เพื่อต่อต้านการใช้ 
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบลโกรกแก้ว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการหลีกเล่ียงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาดใน    
สัตว์เล้ียง 

เพื่อปูองกันโรคและ
ควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง
ต่างๆ ไม่ให้ มีการแพร่
ระบาด 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 3 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ
ปูองกันจากโรคระบาด
ในสัตว์เล้ียง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการจัดท าก๊าชชวีภาพ เพื่อเป็นการการอนุรักษ์
พลังงานการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากพลังงาน
ก๊าชชีวภาพ เช่น ใช้เป็น
เช้ือเพลิงในเตาหุงต้มใน
ครัวเรือนฯลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

12 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกบัยาเสพติดและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโกรกแก้วมี
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเกีย่วกบัยาเสพ
ติดและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใน
ต าบล 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติดภายใน
ต าบล 

จ านวน  1 โครงการ/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี
 

สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา
ยาเสพติดและการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ลงได้ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

14 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจรและ
ปลูกฝังวินัยจราจร 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

ประชาชน 
นักเรียน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบั กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการด้านการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบ าบัด/ฟื้นฟูผู้เสพ
ยาเสพติดให้กลับคืนสู่
สังคมอย่างปกติสุข 

ผู้เสพยาเสพติดภายใน
ต าบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือผ่าน
กระบวนการบ าบัด 

เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและ                      
มีความกตัญญ ู

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

-91- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรมอาชพี    
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟ ู     
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
โดยระบบสมัครใจ 

เพื่ออบรมอาชพีให้แก ่   
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟ ู    
ผู้เสพให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอยา่งปกติเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

ผู้ผ่านการบ าบัด/ฟื้นฟ ู 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ผู้ผ่านการบ าบัดมีอาชีพ
เล้ียงตัวเอง 
 

ผู้ผ่านการบ าบัดมี
อาชีพเลี้ยงตัวเอง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

17 โครงการรณรงค์      
ปลอดเหล้างานศพ 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จ านวน 11  หมู่บา้น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี เป็นชุมชนปลอดเหล้า กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

18 โครงการรณรงค์เลิก          
สูบบุหรี่และดื่มสุรา 

เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
บุหรี่และสุรา 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี ผู้อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเกีย่วกบั
โทษของบุหรี่และสุรา 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

19 อุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา     
โรคเอดส ์

เพื่อจัดอบรมให้ทุกคนใน
อ าเภอมีสว่นร่วมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส ์

นักเรียน จ านวน  200  
คนและผู้น าหมู่บ้านๆ ละ 
2 คน  
จ านวน 112  คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ปูองกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส ์

กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัโรคเอดส์ 
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

20 อุดหนุนอ าเภอโนน
สุวรรณตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จ านวน 30 คน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี
 

สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา
ยาเสพติดและการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ 
ลงได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

-92- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

21 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ตระหนักถึงโทษ
และประโยชน ์      
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

22 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
 

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวน
สัตว์ ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น 
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวทีอ่ยู่ใน
พื้นที่ต าบลโกรกแกว้ 

20,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

จ านวน 2 คร้ัง/ปี เพื่อให้การ
ส ารวจได้จ านวน
ข้อมูลสัตว์ที่
ถูกต้องมากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

23 โครงการส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมายเหต ุ: จ านวน 11  
หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูน
ทักษะ ความสามารถ 
ทักษะของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การ
รณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละ
โครงการ 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

-93- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

24 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่1 
บ้านโนนสุวรรณ 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

25 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่3 
บ้านหนองตาปู ุ

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู ุ
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

26 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่4 
บ้านโกรกแกว้ 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแกว้ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

27 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่5 
บ้านซับบอน 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-94- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

28 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6 
บ้านโคกสามัคคี 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

29 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่7 
บ้านโคกรัก 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

30 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่8 
บ้านนาตากลม 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-95- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

31 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่9 
บ้านโกรกหวาย 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

32 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่10 
บ้านหนองพลวง 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

33 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่11 
บ้านหนองไข่เท่า 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-96- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด๒ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

34 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่12 
บ้านโคกเจริญ 
 

1.เพื่ออุดหนุนงบประมาณการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 สุขภาพประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

35 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการจราจรและปลูกฝัง
วินัยจราจร 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกบัการจราจร 

ประชาชน 
นักเรียน 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวน  
1 โครงการ/ปี 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบั กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

36 โครงการด้านการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบ าบัด/ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้
กลับคืนสู่สังคมอย่าง 
ปกติสุข 

ผู้เสพยาเสพติดภายในต าบล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ผ่านกระบวนการ
บ าบัด 

เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและมีความกตัญญ ู

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

-97- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

      
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

37 โครงการฝึกอบรมอาชพีผู้
ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดโดยระบบ 
สมัครใจ 

เพื่ออบรมอาชพีให้แก่ผู้ผา่น
การบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพให้
สามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ผู้ผ่านการบ าบัด/ฟื้นฟ ู 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ผู้ผ่านการบ าบัด
มีอาชีพเลี้ยง
ตัวเอง 
 

ผู้ผ่านการบ าบัดมีอาชีพ
เล้ียงตัวเอง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

38 สมทบกองทุน สปสช. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
กิจกรรมด้านต่างๆของกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
โกรกแก้ว 

สมทุนตามอัตราที่ระเบียบ
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบเงินให้กับ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โกรกแก้วตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมาสุขภาพเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

39 โครงการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคติเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 covid 19 

เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝูาระวังสอบสวน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 covid 19 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน
ต าบลโกรกแก้ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 โครงการ/ปี 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบั กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจราจร 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-98- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบล
โกรกแก้ว 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน            
11  หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ผู้พิการแลผู้ด้อยโอกาส
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
โกรกแก้ว 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน            
11  หมู่บ้าน 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก้ว 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน            
11  หมู่บ้าน 

สตรีในต าบลได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาในด้านต่างๆ 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง       
ของครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวในต าบล 

จ านวน  11 หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน                 
11 หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
การต้ังครรภ์ก่อนวยั          
อันควรภายในต าบล 

จ านวน  11 หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน                
11 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกันและแก้ไข
การต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.02 



 
 

-99- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

จ านวน  11 หมู่บา้น 140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

จ านวน                 
11 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความรู้
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

7 
 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย 
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผูปุ้วยโรค
เอดส์ให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  11 หมู่บา้น 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน  11 
หมู่บ้าน 

ผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  11 บา้น 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

จ านวน  11 
หมู่บ้าน 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิต 
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

9 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการให ้
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน  11 หมู่บา้น 1,056,000 
 

1,200,000 
 

1,344,000 
 

1,344,000 
 

1,344,000 
 

จ านวน  11 
หมู่บ้าน 
 

ผู้พิการมีคุณภาพชวีิต  
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

10 โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบล    มีอาชีพและมี
รายได้เสริม 

จ านวน  11 หมู่บา้น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-100- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพภายในต าบล 

เพื่อพัฒนาอาชพีให้แก่
ประชาชนภายในต าบล 

จ านวน  11 หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน  11 หมู่บา้น ประชาชนมีอาชพี
และ มีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายภุายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพให้กบัผู้สูงอายภุายใน
ต าบล 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

13 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพให้กบัผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการสนับสนุน
อาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

14 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น 
มีอาชีพและมีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชพี
และรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

15 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการประกอบ
อาชีพภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น 
มีอาชีพและมีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชพี
และรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-101- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้า
ภายในต าบลให้มี
มาตรฐานเป็นที่นิยม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นมี
อาชีพและมีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชพีและ 
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สินค้า OTOP ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นมี
อาชีพและมีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

18 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการแปรรูปสินค้า
และผลิตภัณฑ์ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นมี
อาชีพและมีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชพีและ 
มีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

19 โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
เสพติดภายในต าบล 

จ านวน  1 โครงการ/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน 1 โครงการ/
ปี 
 

สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหายาเสพ
ติดและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ลง
ได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-102- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที ่

1.เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลที่เป็นไปตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้ง 
2.เพื่อให้ประชาชนที ่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือประสบสาธารภยัได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน 

เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือประสบสา
ธารณภัยในเขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว เช่น การ
ส่งเสริมการท ามาหากิน,การ
แก้ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพ,การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
ระงับโรคติดต่อ การสุสาน
และฌาปนกิจฯลฯ  

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนที่ขอรับ
การช่วยเหลือ 
เนื่องจากประสบ
ความเดือดร้อน
หรือประสบ 
สาธารณภยัได้รับ
การช่วยเหลือ 
(ตามระเบียบฯ) 

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทา 
2.ประชาชนมีขวัญและ
ก าลังใจในการด ารงชีวิต 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-103- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษาภายใน
ต าบลเรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส
ทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้
เรียนต่อมากขึ้น 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กด้อยโอกาส
ในเขตบริการ 

เด็กผู้ด้อยโอกาส            
ผู้ยากไร้ ได้รับการ
สนับสนุนในด้าน
ทุนการศึกษา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี
แผนพัฒนาฯที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัต ิ

กองการศึกษา 

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก(ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล 
โกรกแก้ว 

เด็กนักเรียนได้รับค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครบถ้วน 

กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จ านวน   
6 โครงการ/ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด าเนินการตามระเบียบ
บริหารเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
การอ่าน 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทัว่ไป 
รักการอ่าน 

นักเรียน เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 เพื่อส่งเสริมนักเรียน 
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปรักการอา่น 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-104- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อประเมนิคุณภาพภายใน 
(SAR) ส าหรับบุคลากรศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ต าบลโกรกแก้ว 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลโกรกแก้ว มีการ
ประกนัคุณภาพภายใน
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศกึษา 

7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของงาน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี การท างานมี
ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

กองการศกึษา 

8 โครงการพฤษศาสตร์ชุมชนเพือ่
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มี
ความรู้เกี่ยวกับพืชในด้านต่างๆ 

 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน มีความรู้
เกี่ยวกับพืชในด้าน
ต่างๆ เพิม่มากขึ้น 

กองการศกึษา 

9 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจัดการศกึษา
ของคณะกรรมการศนูย์ฯ
บุคลากรทางการศึกษา        
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ชว่ยครูดูแล
เด็ก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการจัด
การศกึษาของบุคลากร
การศกึษาฯ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี คณะกรรมการศูนย์ฯ 
บุคลากร ครู/ผู้ช่วยครู
ดูแลเดก็ เข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติของศูนย์ฯมาก
ขึ้น 

กองการศกึษา 

10 โครงการยกย่องเชิดชเูกียรติ
ผู้ท าความดดี้านการศกึษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติผูท้ าความดีด้าน
การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี ผู้ท าความดดี้าน
การศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้รับการยก
ย่องเชิดช ู

กองการศกึษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-105- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

11 โครงการรณรงค์ปูองกนัการ
เกิดอุบัติเหตุให้แก่เดก็โดย
ผู้ปกครองร่วมกับองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อรณรงค์ปูองกนัการเกิดอุบัตเิหตุให้แกเ่ดก็
โดยผู้ปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ท าให้มีการระมัดระวังการ
ปูองกันการเกิดอุบัตเิหตุ 
ช่วยลดการเกดิอุบัติเหต ุ

กองการศกึษา 

12 โครงการซ้อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อให้ความรู้แก่ครเูทศบาล  
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียนให้มีความรู้
และแนวทางปฏิบัติปูองกนัอนัตรายที่จะเกดิ
จากอัคคีภัย 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ครู ครูผู้ดแูลเดก็ ผู้ปกครอง
นักเรียนให้มีความรูแ้ละ
แนวทางปฏิบัติปูองกัน
อันตรายที่จะเกิดจากอัคคีภัย 

กองการศกึษา 

13 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อประชุมผู้ปกครองซักซ้อมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โกรกแก้ว 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ผู้ปกครองเข้าใจในการ
ด าเนนิงานของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแกว้ 

กองการศกึษา 

14 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
พัฒนาการเดก็เล็กผู้ปกครอง 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่อง
พัฒนาการของเดก็ 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ผู้ปกครองไดร้ับการอบรมให้
ความรู้เรือ่งพัฒนาของเด็ก 

กองการศกึษา 

15 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน 1.เพื่อสอบถามขอ้มูลตลอดจนพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
2.เพื่อชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
3.เพื่อให้ครูผู้ดแูลเดก็/ผู้ดแูลเดก็ได้รับทราบ
ข้อมูลของนักเรียนและมาด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลอืแนะแนวของนักเรียน
ต่อไป 
4.เพื่อสร้างความสมัพันธร์ะหว่างศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

1.นักเรียนในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้วไดร้ับการ
เย่ียมบ้านทุกคน 
2.ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กได้
ข้อมูลของนักเรียนและน ามา
จัดท าประวัติของนักเรียน
และน ามาจัดท าประวัติของ
นักเรียนและขอ้มูลของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

เพื่อสรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
และผู้ปกครอง 

กองการศกึษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-106- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

16 โครงการทัศนศกึษานอก
สถานที่ (เด็กและผู้ปกครอง) 

1.เพื่อให้เดก็ได้รับประสบการณต์รง
จากการเรียนรู้ของจริง 
2.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธอ์ันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ผู้ปกครอง
และชุมชน 

1.เพื่อให้เดก็เลก็ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรูข้องจริง 
2.ผู้ปกครองเดก็เลก็ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแกว้ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

1.เด็กเล็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากเรียนรูจ้ากของจริง 
2.ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ผู้ปกครองและชมุชนมี
ความสัมพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

กองการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-107- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3 .ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

17 โครงการอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบล   
โกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
กลางวนัของเดก็ให้ได้รับ
ครบถ้วน 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จ านวน 1 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหาร
กลางวนัครบตลอดปี 

กองการศกึษา 

18 โครงการอาหารเสริม (นม)   
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล   
โกรกแก้ว 

เพื่อเดก็นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) ซึ่งดีต่อ
สุขภาพเพื่อความ
เจรญิเติบโต 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวน 1 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนได้ดืม่นม
ทุกคนตลอดทั้งปีท าให้
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

19 โครงการอาหารเสริม(นม  )
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บรกิาร
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อเดก็นักเรียนในเขต
พื้นที่บรกิารไดร้ับอาหาร
เสริมนมทุกคน 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 500,000 
 

500,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

จ านวน 1 
โครงการ/ป ี

เด็กนักเรียนได้ดืม่นม
ทุกคนตลอดทั้งปีท าให้
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

20 โครงการจัดหาสือ่อุปกรณ์การ
เรียนการสอนของศนูย์พัฒนา
เด็กต าบลโกรกแกว้                
(ค่ารายหัว) 

เพื่อจัดหา สื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพื่อใช้
ส าหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเดก็ 

จัดหาอุปกรณก์ารเรียน
การสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน 4 
โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมสีื่อ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ครบสมบูรณ์
เพียงพอ 

กองการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-108- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

21 โครงการจัดหา/ซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ผลิตสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการผลิตส่ือการเรียน
การสอนตรงตามหน่วยการเรียน
ในแผนการจัดประสบการณ์ครบ  
40 หน่วย 

ครูมีความกระตือรือร้นใน
การใช้สื่อประกอบการใน
การเตรียมความพร้อม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน 2 
โครงการ/คน/ปี 

ครูใช้สื่ออย่างมีคุณค่า 
และการน าสือ่ที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช ้

กองการศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของครู /ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนา/เพิ่มประสิทธภิาพ/
ศักยภาพของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

23 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด) (ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหก้ับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

64,410 
 

64,410 
 

64,410 
 

64,410 
 

64,410 
 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน             
เครื่องแบบ
นักเรียน                  
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
มีหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน                  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยา่ง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

24 โครงการอาการกลางวันของ
โรงเรียนของโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการของเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันของ
เด็กให้ได้รับครบถ้วน 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ครบถ้วนตลอดป ี

กองการศึกษา 

25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวยั 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

เด็กนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมสมวยั 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-109- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ให้กับประชาชนในพื้นที ่

ประชาชน 
จ านวน11 หมูบ่้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้รับ
การเรียนรู้ ขยาย/สืบ
ทอดต่อรุ่นหลังเพื่อเป็น
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีและวันส าคัญ
ต่างๆ ภายในต าบล 

เพื่อจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ตลอดทั้งปี 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

วันส าคัญและประเพณี
ต่างๆได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาแก่เด็ก 
เยาวชน 

เพื่อฝึกอบรมพร้อมส่งเสริม
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบล 

ประชาชนจ านวน11 
หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน 
จ านวน11 หมูบ่้าน 

ประชาชน เยาวชน
ได้รับการฝึกอบรมและ
มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬาเพื่อห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในต าบล 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

จ านวน 11 แห่ง/หมู่บา้น 1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

จ านวน  
11 แห่ง/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านมีลานกีฬาไว้ใช้
ในการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดภายในโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ 

จ านวน 3 โครงการ/ป ี 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน 
3 โครงการ/ปี 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้รักสามัคคี 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-110- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 
มวก.คัพ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
มวก.คัพ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี กีฬาฟุตบอล มวก.คัพ 
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

7 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย คงไว้เพื่อ
ความเป็นไทยภายใน
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและอนุรกัษ์
รักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามสมกับได้
รับค าขวัญนักกีฬาเหรียญ
ทองโอลิมปิก 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

ประชาชน เยาวชน ได้
เห็นความส าคัญ และได้
เรียนรู้ในกีฬามวยไทย
และมวยสากลมากขึ้น 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน  
1โครงการ/ปี 

สร้างความสมัครสมาน
สามัคคีภายในต าบล 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

เด็กได้รับพัฒนาการที่
สมวัยท าให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา 

10 โครงการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสันนิบาตเทศบาล 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
เทศบาลมีความสมัคร
สมานสามัคคีเป็น 
หนึ่งเดียว 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-111- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชนและประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาแก่เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนในการร่วมหรือ 
ส่งเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา 

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ภายในต าบลได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านกิจกรรมกีฬา 

กองการศึกษา 

12 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่
บริการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จ านวน 4 แห่ง/ป ี 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวน  
4 แห่ง/ป ี

วันเด็กแห่งชาติได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองการศึกษา 

13 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ภายใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 11 แห่ง/หมู่บา้น 1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

จ านวน  
11 แห่ง/หมู่บ้าน 

เด็กมีที่เล่นเพื่อ
พัฒนาการและผ่อน
คลาย 

กองการศึกษา 

14 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวัน
เยาวชนแห่งชาติในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เยาวชนตระหนกัในวัน
ส าคัญ และได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความสมัคร
สมานสามัคคี 

กองการศึกษา 

15 โครงการอบรมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่ออบรมเยาวชนให้
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญห่างไกล 
ยาเสพติด 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  
11 หมู่บ้าน 

เยาวชนได้รับการอบรม 
ตระหนักความส าคัญ
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-112- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

16 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณวีันส าคัญต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อด าเนินการจัดกจิกรรม
ต่างๆ ในรอบป ี

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

วันส าคัญประเพณีต่างๆ
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

17 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในวันเข้า 
พรรษา 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

18 โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันพอ่
แห่งชาติ 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

19 โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

จ านวน 3 แห่ง/ป ี กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

20 โครงการจัดงานประเพณี
มหกรรมว่าวอีสาน
บุรีรัมย์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี งานมหกรรมว่าวอีสาน
ได้รับการสนับสนุน 

กองการศึกษา 

21 โครงการอุดหนุนอ าเภอ
โนนสุวรรณตามโครงการ
หมากหมากไม้รสหวาน
สืบสานประเพณีนวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
หมากหมากไม้รสหวานสืบ
สานประเพณีนวัตวิถโีนน
สุวรรณ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี งานหมากหมากไม้รส
หวานสืบสานประเพณ ี
นวัตวิถีโนนสวุรรณ
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-113- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

22 โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน 1 โครงการ/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

งานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งได้รับการ
ส่งเสริมให้สืบทอดต่อไป 

กองการศึกษา 

23 โครงการหมากหมากไม้รส
หวานสืบสานประเพณีนวัต
วิถีโนนสุวรรณ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
หมากหมากไม้รสหวานสืบ
สานประเพณีนวัตวิถโีนน
สุวรรณ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี งานหมากหมากไม้รส
หวานสืบสานประเพณ ี
นวัตวิถีโนนสวุรรณ
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

24 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์     
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่อส่งเสริมประเพณีของ
จังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี งานประเพณีรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน 

กองการศึกษา 

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี เด็กนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีปฏิบัติตน
สมวัย 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-114- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

26 โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะ 
 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบัติท า
กิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ่และการ
รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกและตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองและ 
การมีส่วนร่วม   
5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักในความซ่ือสัตย ์มีจิต
สาธารณะ มีระเบยีบวินัย  

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรกแกว้ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรก
แก้วมีจิตส านึกและ
เข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
มีระเบียบวินยัมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-115- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

27 โครงการคุณธรรม                 
สานสายใย
ครอบครัว 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบัติท า
กิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผแ่ละการรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการอยู่รว่มกันใน
สังคม  
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึก และตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและการ
มีส่วนร่วม  
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักในความซ่ือสัตย ์มีจิต
สาธารณะ มีระเบยีบวินัย  
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

ผู้ปกครอง นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 โรงเรียน
ในเขตต าบลโกรกแก้ว 
ครู อาจารย์ คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการทางด้านรา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาแก่เด็ก  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านยิม 12 
ประการ มีลกัษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์  
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก 
ตระหนักถึงบทบาท หน้าทีข่อง
ตนเอง  
4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก
ในความซ่ือสัตย์ สุจริต มวีินัย  
5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธขิองเด็ก
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลด
ภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-116- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

28 โครงการเข้าค่าย        
พุทธบุตร 
 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตและ น า
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประพฤติปฏบิัติตนเป็นคนดี
ตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มี
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
แบบอยา่งที่ดีในสังคม  
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมค าสอนทางศาสนา
ให้อยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุขและ
เหมาะสม  
4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
พัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และ
ประเทศชาติบ้านเมือง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน         
3  แห่ง จ านวน          
100 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นตอ่การ
ด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
2.นักเรียนประพฤติปฏบิัติตนเป็น
คนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มี
ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในสังคม  
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใหอ้ยู่
ร่วมกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม  
4.ปลูกฝังค่านิยม 
มีจิตส านึกที่ดีมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-117- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

29 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน เด็ก และเยาวชน
ภายในต าบล 

เพื่อจัดอบรมในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียน เยาวชนภายใน
ต าบล 

เด็ก นักเรียน เยาวชน
ภายในต าบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 80 คน เด็กนักเรียน เยาวชนภายใน
ต าบลโกรกแก้วได้รับการ
อบรมในด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-118- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
วันสงกรานต์ วัน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ และวัน
ครอบครัว 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี
ของไทย 

11  หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

11  หมู่บ้าน ประเพณีไทยได้รับการสืบ
สานต่อไป 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-119- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน,
ประชาคมต าบล 
เทศบาลโกรกแกว้ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น ปัญหาของ
ชุมชนได้ตรงจุดและได้
ปัญหาที่แทจ้ริง 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  1 โครงการ/ป ี ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น  ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาชุมชนและเสนอ
ปัญหาของชุมชน ท าให้
แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
บริการประชาชนภายใน
ต าบล 

จ านวน  11 หมู่บา้น 30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  1 โครงการ/ป ี เทศบาลประชาสัมพันธแ์ละ
บริการประชาชนภายใน
ต าบล 

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบล  โกรกแก้วมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จ านวน  11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  1 โครงการ/ป ี ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้เข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-120- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

1.จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนับสนุนโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน
อ านวยความสะดวกประชาชนเพื่อรว่มงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 
3.สนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง
ต่างๆ ฯลฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายหรอืข้อ           
สั่งการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

การด าเนินโตรงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลัดเทศบาล 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการ
บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์    

เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล  
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล ก านัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน พนกังาน 
และประชาชนต าบล 
โกรกแก้วร่วมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์    

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอโนนสวุรรณ
ตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธ ี

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ 

จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
5  ธันวาคมและ  
12  สิงหาคม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  2  ครั้ง/ปี  
5 ธันวาคมและ  
12 สิงหาคม 

ประชาชนตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัดเทศบาล 

7 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการจัดหารายได้ 
เพื่อจัดกิจกรรม     
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อสนับสนุนกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มี
งบประมาณในการบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-122- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม      
การรีไซเคิลขยะ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที ่     
รีไซเคิลขยะ 

11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 11 หมู่บ้าน ฟื้นฟูสภาพแวดลอ้ม
ภายในต าบลให้ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-123- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิน่ 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

11 หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

11 หมู่บ้าน กลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีงบประมาณ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บา้น/
ชุมชนระดับหมู่บ้าน
และต าบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนระดับ
หมู่บ้านและต าบล 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1  ครั้ง/ปี มีการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน
ระดับหมู่บ้านและต าบล 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-124- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการถนนสวย
ด้วยใจภกัดิ์เฉลิมพระ
เกียรติแม่ของแผ่นดิน  
แม่ทั้งประเทศ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
และพัฒนาถนนหนทางให้
มีความสวยงาม   
สะอาดตา 

ภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน  1  ครั้ง/ปี มีการปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่ปุาในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอนุรักษ์ปุา
สาธารณะ 
หมู่ 11 

เพื่ออนุรักษ์ปาุไม้ให้คงอยู่
ตลอดไป 

จ านวน 1 หมู่บา้น 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน  1  ครั้ง/ปี มีการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-125- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี,ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

    6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกพืชฤดูแล้ง
ภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีการปลูกพืชฤดูแล้ง 

11  หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

11  หมู่บ้าน ประชาชนภายใน
ต าบลมีการปลูกพืช
ฤดูแล้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-126- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการอบรมและศึกษา   
ดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง
เทศบาล 

เพื่ออบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  ลกูจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล 

จ านวน  1  ครั้ง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวน  1  ครั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง
เทศบาลได้รับความรู้ 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 1 คร้ัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อ
กฎหมายและโทษต่างๆ 

จ านวน 1 คร้ัง 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดมากขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

4 โครงการเสริมสร้างการ
ปูองกันและปราบปราม  
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและ
วิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่

จ านวน 1 คร้ัง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมและวธิีการท างาน         
ที่สุจริตโปร่งใส 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-127- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้งได้มีการ
ฝึกอบรมในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง 
ของเทศบาลได้รับ
การอบรม
จริยธรรม 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง     
มีพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล มี
ความรู้ความเข้าในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-128- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุดหนนุองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่จังหัน 
ตามโครงการศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบรุีรมัย์ 

1.เพื่อให้เป็นศนูย์กลางขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอโนนสุวรรณในการ
รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน 
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการให้
ความช่วยเหลอืประชาชน 
2.เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ           
หนังสือสั่งการและขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดในทอ้งถิน่ 
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค ในขณะทีเ่กิดภัยต่างๆ ได้ทนัทว่งที 
4.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการขับเคลือ่น  
 ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรฐับาล ราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค พรอ้มทั้งเสนอ แนะน า กลั่นกรอง
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสอืสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

สถานที่กลาง ศนูย์ฯ 
จ านวน  1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่กลาง ศนูย์ฯ                  
จ านวน  1 แห่ง 
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพชวีิต            
ที่ดีขึน้ 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 



 
 

-129- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

7 โครงการสร้างความ  
คุ้มกันทางสังคมให้เด็ก 
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 
(กิจกรรม “                     
โตไปไม่โกง”) 
 

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม           
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน    
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง     
ทุกรูปแบบ  
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ
และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม  

เชิงปรมิาณ  
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว                 
จ านวน 110 คน  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนักรู้ 
สามารถแยกแยะถกู ผิด 
ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้อย่างมี
ความสุข  
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝังให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต  
2.เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและ 
การโกงทุกรูปแบบ  
3.เด็กและเยาวชน
มีจิตสาธารณะและ
พร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัดเทศบาล 

8 โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้ในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อมฯ 

จ านวน 10 ครั้ง - 
 

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน 10 ครั้ง งานเลือกตั้งของ 
เทศบาล มีการ
วางแผนไว้ชัดเจน 

ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-130- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
แผนที่แม่บทและ
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.เพื่อส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกบัรายละเอียดของ
โรงเรือนที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้างบนแปลงที่ดินนั้นๆ  
ที่คัดลอกมาจากสาระบบ
ที่ดิน 
2.เพื่อส ารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง 
3.เพื่อส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกบัรายละเอียดปาูย 
และการประกอบกิจการที่
ต้องการที่จะขออนุญาต
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

จ านวน   1  โครงการ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวน        
1  โครงการ 

เทศบาลมีระบบฐานข้อมูล
ภาษีที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อไปสู่การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ และ
เป็นธรรมต่อประชาชน
และมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-131- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิตสาขา
ปฐมวัย ส าหรับผู้ช่วย
ครูดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศึกษา
ต่อในหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาปฐมวัย 
ส าหรับผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา 

2 ทุนการศึกษาส าหรับ    
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้ดูแล
เด็กได้รับการศึกษาต่อ 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  
1 โครงการ/ปี 

ผู้ดูแลเด็กน าความรู้ 
ความสามารถที่ได้รับ
มาพัฒนาเด็กและ
ศูนย์พัฒนาฯสู่
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

-132- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ระบบเสียงตามสายภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
ระบบเสียงตามสายทัว่บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน   1 ศูนย ์ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน  1  ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้วมี
อุปกรณ์ขยายเสียง
ตามสายทัว่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

4 โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล                       
ระบบสารสนเทศ 

จ านวน   1 ศูนย ์ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน  1  ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 

กองการศึกษา 

5 โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณ
โทรทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานรับ
สัญญาณโทรทัศน์ 

จ านวน  1 ศูนย ์ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  1 ศูนย ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จานรับสัญญาณ
โทรทัศน์ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-133- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวขี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568            
(บาท) 

2569            
(บาท) 

2570           
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล
โกรกแก้ว 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 
 ในต าบลโกรกแกว้ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 800,000 
 

800,000 
  

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว้ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว้ 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภายในต าบลโกรกแกว้ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ภายในต าบลโกรกแกว้ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนภายในต าบลโกรกแกว้ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน   
1  โครงการ/ป ี

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566            
(บาท) 

2567           
(บาท) 

2568           
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
ถนนนาตากลม หมู่ที่ 8 
ต าบลโกรกแก้ว  
อ าเภอโนนสวุรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00  เมตร 
ยาว 2,700 เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

6,750,000 
 

6,750,000 
 

6,750,000 
 

6,750,000 
 
 

6,750,000 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกส์คอนกรีต
ถนนนาตากลม หมู่ที่ 8 
–บ้านโนนสุวรรณ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00  เมตร 
ยาว 7,500 เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

18,750,000 
 

18,750,000 
 

18,750,000 
 

18,750,000 
 
 

18,750,000 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
ถนนโคกเจริญ หมู่ที ่12 
ต าบลโกรกแก้ว  
อ าเภอโนนสวุรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00  เมตร 
ยาว 7,500 เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

6,750,000 
 

6,750,000 
 

6,750,000 
 

6,750,000 
 
 

6,750,000 
 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

 
 
 
  
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ,ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
1.3  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566            
(บาท) 

2567           
(บาท) 

2568           
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
ถนนโนนสุวรรณ- 
ซับบอน ซับบอน  
ซอย 2-ต าบลทุ่งจังหัน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
5.00  เมตร 
ยาว 5,000 เมตร     
หนา 0.04 เมตร 

12,500,000 
 

12,500,000 
 

12,500,000 
 

12,500,000 
 
 

12,500,000 
 

จ านวน                    
1  โครงการ/ป ี

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

5 โครงการขยายถนน 
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต  
ถนนหนองไข่เท่า- 
ซับบอน 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร  
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
2.00 เมตร  ยาว 980 เมตร    
หนา 0.04  เมตร 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

 

จ านวน                    
1 โครงการ/ปี 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง
พกพา  

เครื่องเสยีงพกพา 1 
เครื่อง 

- - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรอง
น้ า 

เครื่องกรองน้ า 200,000 - - - - ส านักปลดัฯ 

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ   
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์
ประจ ากองช่าง 
ไว้ใช้งาน 

รถยนต์ประจ ากองช่าง - 
 

600,000 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ   
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟูา 

รถกระเช้าไฟฟูา - 
 

- 
 
 

2,500,000 
 

- 
 

- 
 

กองช่าง 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดซื้อรถตักหนา้ขุด
หลัง 

รถตักหน้าขุดหลัง - - - 2,600,000 - กองช่าง 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้ม
ซัมเมสิไว้ใช้ในงาน
กิจการประปา 

ปั้มซัมเมิส 176,000 
 

176,000 
 

176,000 
 

176,000 
 

176,000 
 

กองช่าง 

7 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้ 
ส าหรับเด็กรบัประทาน
อาหาร 

โต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับเด็ก
รับประทานอาหาร 

50,000 - - - - กองการศึกษา 

 
 
 

 
 

แบบ  ผ.03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ปรกอบด้วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าปี 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

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

(2)  

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

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

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

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

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

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

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

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

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

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2564   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566–2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

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

10  

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาร เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการไดม้ีจ านวนเทา่ไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitatve) 

10  

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

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

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

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

(5)  

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

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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เต็ม 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5)  

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

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
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เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)  วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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  4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

                                      เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
                                 เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านท้องถ่ินน่าอยู่ 83 93,242,600.00 99 103,078,600.00 148 165,765,584.00 162 210,387,884.00 177 232,558,884.00 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

59 8,858,400.00 71 9,728,400.00 71 10,491,600.00 71 10,724,400.00 71 10,724,400.00 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

54 11,185,000.00 54 11,131,410.00 57 11,401,410.00 57 11,401,410.00 57 11,401,410.00 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็ง
ของท้องถ่ิน 

12 490,000.00 15 770,000.00 15 790,000.00 15 790,000.00 15 790,000.00 

ด้านพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 

ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 

ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

37 3,623,600.00 43 3,953,600.00 43 4,003,600.00 43 4,053,600.00 44 4,078,600.00 

รวม 266 118,654,600.00 303 129,917,010.00 355 193,707,194.00 369 238,612,294.00 385 260,808,294.00 
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สรุปผลการด าเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 6 1,650,000.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 20 6,297,400.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 17 3,011,700.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 8 390,000.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 1 20,000.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร - - 

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 8 459,600.00 

รวม 60 11,828,700.00 

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 10 1,754,300.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 22 6,427,600.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 15 3,076,230.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 8 217,235.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 1 5,000.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร - - 

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 10 806,677.00 

รวม 66 12,287,042.00 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 จากแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในรอบปีงบประมาณที ่   

ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ได้รับการด าเนินการ
จริงในเชิงปริมาณ นับว่าเป็นการด าเนินการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนามีจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
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 เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ            

ในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้ นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

              การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ที่ผ่านมานั้นได้ก าหนดไว้หลายด้านและแต่ละด้าน

ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้วเป็นหลัก โดยการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน 
หมู่บ้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญก่อน-หลัง เอาไว้ จากการที่เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ด าเนินการไปแล้ว ในปีที่
ผ่านมาปรากฏว่าการด าเนินการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เท่าที่ ควร 
เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีจ ากัดและมักจะมีปัญหาอ่ืน ๆ ท าให้เทศบาลต าบลโกรกแก้วไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  การพัฒนาของ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ พัฒนา                    
ที่สอดคล้องกันภายใต้สภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนในพื้นท่ี แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ า การจัดเก็บ
ภาษีลดลง ท าให้รายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นลดลงตามล าดับ ดังนั้นในการพิจารณาเสนอโครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค านึงถึงความเดือดร้อน ความจ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและอีก
หลากหลายปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่สามารถด าเนินการได้   

    2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
2.1 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้วไปใช้มีแนวโน้มว่าจะน ายุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไปใช้มากกว่ายุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น              
2.2 ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะ

บรรจุในแผนพัฒนาถิ่น ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

2.3 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม-ลดและการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

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