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ค าน า 

    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560 ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้วฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลซึ่งได้ก าหนด
แผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  โกรกแก้ว 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒ 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการตาม (1) (2) 
(3) เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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เหตุผลและความจ าเปน็ 

ตามท่ี เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)        เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2560ในครั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาให้ประชาชนต าบลโกรกแก้วให้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการปูองกันการทุจริต  มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางเทศบาลได้ในช่องทางที่หลากหลายและเป็นธรรม และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2560  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
            เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ยุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 
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) ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
     

2 60๐,๐๐๐ 
 

4 2,580,๐๐๐ 
 

2 60๐,๐๐๐ 
 

2 60๐,๐๐๐ 
 

10 4,380,000 

รวม 2 100,000 4 2,580,๐๐๐ 2 600,000 2 100,000 10 4,380,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
     

- - - - - - - - - - 
 

รวม - - - - - - - - - - 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและความเข้มแขง็
ของท้องถิ่น 
     

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ยุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 
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) 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
     

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร 
     
 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    1.2 แผนงานการศึกษา 
    1.5 แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

 
1 
3 
1 
 

 
30,000 
60,000 
20,000 

 
1 
3 
1 

 
30,000 
60,000 
20,000 

 
1 
3 
1 

 
30,000 
60,000 
20,000 

 
1 
3 
1 

 
30,000 
60,000 
20,000 

 
4 
12 
4 

 
120,000 
240,000 
80,000 

 

รวม 5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 20 540,000 
รวมท้ังสิ้น 7 210,000 9 2,690,000 7 210,000 7 210,000 30 3,320,000 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.07 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่    

1.3  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖1            
(บาท) 

๒๕๖2           
(บาท) 

๒๕๖3           
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 8        
บ้านนาตากลม 

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมู่ที่ 8 10๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

10๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

10๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

10๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน                 
๑  โครงการ/ป ี

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที ่

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
ถนนหนองไข่เท่า - หนองตาปู ุ3 
บ้านโกรกแกว้ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว้าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว 900 เมตร              
หนา ๐.๑2 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,500 ตารางเมตร 

- 1,980,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท้องถิ่น) 

- - จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก             
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนนาตากลม-โนนศรีคูณ     
บ้านนาตากลม 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร              
กว้าง ๕.๐๐ เมตร            
ยาว 900 เมตร              
หนา ๐.๑2 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,500 ตารางเมตร 

- 1,980,๐๐๐ 
 (โยธาธิการ,     
งบท้องถิ่น) 

- - จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ประชาชนมีความสะดวก             
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสร้างความ  
คุ้มกันทางสังคมให้เด็ก 
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 
(กิจกรรม “                     
โตไปไม่โกง”) 
 

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม           
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน    
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกง     
ทุกรูปแบบ  
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะและ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  

เชิงปรมิาณ  
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว                 
จ านวน 110 คน  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถกู ผิด ชัว่ ด ี
สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้อย่างมี
ความสุข  
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.เด็กและเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
2.เด็กและเยาวชนมภีูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง   
ทุกรูปแบบ  
3.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

ส านักปลัด 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและ
มีโอกาสฝกึปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จกัแบ่งปันซึ่งกนั
และกัน  
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม  
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
การมีส่วนร่วม   
5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย  

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรกแกว้ 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรกแกว้
มีจิตส านึกและเขา้ใจ
บทบาทของตนเองใน
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้มีระเบียบวินยัมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการคุณธรรม                 
สานสายใย
ครอบครัว 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกดิ
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านกึ และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความ
ซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบยีบวินยั  
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี 
ครอบครัว 

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

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านยิม 12 ประการ 
มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก 
ตระหนักถึงบทบาท หน้าทีข่อง
ตนเอง  
4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มวีินัย  
5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เกี่ยวกบัสิทธิของเด็กตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  
6.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะ
เส่ียงในการติดยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ด้านเศรษฐกิจ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. โครงการเข้าค่าย        
พุทธบุตร 
 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลกัธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนาทีจ่ าเป็นต่อการด าเนนิชีวิต
และ น าหลักธรรมไปปฏบิัติในชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
คนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาให้อยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านกึที่ดีงาม 
มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติ
บ้านเมือง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน         
3  แห่ง จ านวน          
100 คน 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

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.พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรม
ค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและเหมาะสม  
4.ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ด ี    
มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

กองการศึกษา 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวขี้วดั  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล      
โกรกแก้ว (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้ 
 2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น  
 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและ
รู้จักอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  

เชิงปรมิาณ  
เด็กและเยาวชนต าบลโกรกแก้ว  
จ านวน 50 คน  
 เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความ
ตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า 
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และ
รู้จักอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10 
,11 และ 12 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนต าบล
โกรกแก้วมภีูมิคุ้มกัน
และสามารถน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความ
สงบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านท้องถิน่น่าอยู ่    

1.3  แผนงานการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 
1 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน

ภูมิภาคอ าเภอนางรองตาม
โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายติดต้ังหม้อแปลง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โกรกแก้ว 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว
มีไฟฟูาใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  
โกรกแก้ว 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบท้องถิ่น) 

จ านวน                   
๑  โครงการ/ป ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก้วมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา การไฟฟูาสว่นภูมภิาค
อ าเภอนางรอง 

แบบ  ผ.02 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560  
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. โครงการสมุดความดี

พนักงานจ้าง 
 

1.เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ระหว่างหวัหน้างาน ปลัดเทศบาล 
และพนักงานจา้ง 
2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตาม
งานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัต ิ
3.เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานดา้นความ
รับผิดชอบ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโกรกแก้ว - - - - จ านวนพนกังานจา้งได้
จัดท าสมุดความดี
พนักงานจ้างร้อยละ 100 

พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว               
มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ท างานถูกต้อง 
ครบถ้วน                      
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2. โครงการบริหารงาน            

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจรยิธรรม  
2.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตได้ 
4.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กบัองค์กรได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบล            
โกรกแก้ว 
 

- - - - ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล               
โกรกแก้ว               
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล          
ร้อยละ 100   

1.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาบาล
คุณธรรมและจริยธรรม  
2.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้  
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้  
มีความรู้ความเข้าใจในหลกัและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตได้  
4.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้
สามารถน า องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยกุต์ใช้
ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
3. โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอ้มน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ  
2.เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับการ
พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ   
เกิดความส านึกรว่มในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท า ความดี    
รู้จักการให ้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
3.เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบล    
โกรกแก้ว   

- - - - พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล           
โกรกแก้ว  
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน             
ร้อยละ 100 

1.พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้    
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ  
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
2.พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกรว่มในการสรา้ง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ 
รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
4. มาตรการ “ส่งเสริม

การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว” 

1.เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
2.เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล  
3.เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทีย่อมรับเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
4.เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของ
ข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
5.เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบล     
โกรกแก้ว 

- - - - คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล     
โกรกแก้วมีการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว                    
ร้อยละ 100 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ได้
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร     
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5. กิจกรรมให้ความรู้

เร่ือง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและ                  
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล    
โกรกแก้ว 

1.เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแกพ่นักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเกีย่วกบัการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริต
โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 
3.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีจิตส านกึ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงาน ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การ
เป็นข้าราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบล         
โกรกแก้ว 

- - - - พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล    
โกรกแก้วมีความ
เข้าใจเร่ือง
ผลประโยชน์             
ทับซ้อน 
ร้อยละ 100 

พนักงานเทศบาล  ลกูจ้างประจ าและ          
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้           
มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ            
มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
6. มาตรการ “ปลูกฝัง

องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of 
Interest” 
 

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
2.เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของ
บุคลากรในการท างานเพื่อสว่นรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซ่ึงการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

รายงานการประชุมหรือ
สัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest 
 

- - - - จ านวนครั้งที่มีการ
ประชุมหรือสัมมนา
บุคลากรเพื่อปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 

บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแกว้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest             
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

7. มาตรการจัดท าคู่มือ
การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  
2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น    

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลต าบล         
โกรกแก้ว   

- - - - ความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล         
โกรกแก้ว ครบทกุคน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร     
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
8. มาตรการ “เสริมสร้าง

องค์ความรู้ด้านการ
ทุจริต” 
 

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
2.เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่น ามา
เผยแพร่มากกวา่ 5 เร่ือง          
ขึ้นไป 

- - - - จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร ่
 

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
มีประสิทธิภาพและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจา้งของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วน าไปปฏบิัติ 

ส านักปลัด 

9. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน    
การทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว                 
ด้วยการจัดท าแผนปอูงกันการทุจริตในองค์กร      
ที่บริหาร 
 

1.ประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อย่างน้อย 1 ฉบับ  
2.มีการประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย   
1 คร้ัง 
3.แผนปฏิบัติการปอูงกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ป ี

- - - - -มีประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อย่างน้อย 1 ฉบับ  
-มีการประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน                      
อย่างน้อย 1 คร้ัง 
-มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ป ีจ านวน 1 ฉบับ 

-การบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วมีความโปร่งใส
สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได ้
-ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-18- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร   
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
10. มาตรการการสร้าง

ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

1.เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานทีถู่กต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหา
ประโยชน์จากการปฏบิัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4.เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว                   
จ านวน 1 มาตรการ 

- - - - -มีมาตรการด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคลของ
เทศบาล จ านวน 1 
มาตรการ 
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตามาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

-ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการ
ด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ไม่น้อยกวา่ 90 % 
-บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว
มีความพึงพอใจต่อระบบและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า
กว่าระดับ 3 
-การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
มีความโปร่งใส สามารถปอูงกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้

ส านักปลัด 

11. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

1.เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บรกิารประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ
จากหนว่ยงาน 
3.เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4.เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหนา้ที่ในการใช้
ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติ    
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
(1) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี   
(2) นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ  
(3) ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าสว่นราชการ 

- - - - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ฉบับ 

-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
-ประชาชนได้รับความสะดวกและ  
ลดการผูกขาดอ านาจหน้าทีอ่ันเป็น
ช่องทางแห่งการทุจริต 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-19- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร   
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
12. กิจกรรม “สร้าง

ความโปร่งใสในการ
พิจารณา         
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

- - - - จ านวน 2 คร้ัง/ปี มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน         
ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

13. มาตรการมอบอ านาจ   
ของนายกเทศมนตรี 

1.เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจตา่งๆ ของฝุายบริหาร
เป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
2.เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที ่

มีการมอบอ านาจอยา่งน้อย      
จ านวน 5 เร่ือง 

- - - - ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การด าเนินงานต่างๆ ได้ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ 

ส านักปลัด 
 

14. กิจกรรมยกย่อง         
เชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤต ิปฏิบัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ ์
 

1.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่
ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4.เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึก
และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอยา่งที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคม
ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 คน/ปี 

- - - - จ านวนหนว่ยงาน/บุคคลที่
ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ   
 

หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคมมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.06 



 
 

-20- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
15. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบิัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตวัอยา่ง
และเป็นวิทยากรประจ า ศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านนาตากลม ถา่ยทอดใหแ้ก่เกษตรกร 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - - - 1.ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความส าเร็จของเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง                         
เพื่อสนองพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2.ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอด
ให้ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรบ้านนาตากลม 
โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า
ศึกษาโครงการฯ                       
จ านวน 50 คน  

1.เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชด ารติามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน ากลับไป
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม  
2.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านนาตากลมด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์
เรียนรู้มีชีวิตของต าบลโกรกแกว้
ได้  
3.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านนาตากลม             
มีเกษตรกร 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-21- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560    
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
16. มาตรการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

1.เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
2.เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลกัเกณฑ์เกี่ยวข้องอยา่ง
ถูกต้อง 

มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - - ความมีประสิทธภิาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียนร้อยละ 100 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนด าเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบยีบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอยา่งถูกต้อง 

ส านักปลัด 

17. มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลา่วหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วว่าทจุริต
และปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกให้แกพ่นักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึง
ความส าคัญของภยัของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2.เพื่อให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล   
โกรกแก้ว 

- - - - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูา
ระวังและติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานของเจ้าหนา้ที ่

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-22- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
18. มาตรการ “ปรับปรุง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว” 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบ่ิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล  
โกรกแก้ว  จ านวน 1 แห่ง 

- - - - จ านวนศูนยข์้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว   
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

19. กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบล   
โกรกแก้ว 

1.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2561 และประกาศเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว เร่ือง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วขึ้น 
2.เพื่อให้บริการข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจด ูศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี ้
3.เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนในการ
จัดระบบข้อมูลขา่วสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลขา่วสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลขา่วสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคล 

1.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2.ระเบียบเทศบาลต าบลโกรกแกว้   
ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ  
พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
3.ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข้อมูลขา่วสารของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว จ านวน 1 ฉบับ 
4.แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน 1  ฉบับ 

- - - - 1.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบล โกรกแกว้ 
2.มีการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถว้น       
ไว้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน 
3.มีประชาชนขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 
 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ  
มีระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมทั้งมีเอกสาร
ต่างๆ ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-23- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
20. มาตรการ “เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ
หลากหลาย” 
 

1.เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึง
ง่าย  
2.เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อ
ประชาชนในพื้นที่และเขา้ถึงได้
โดยสะดวกมากกวา่ 10 ประเภทขึ้นไป 

- - - - จ านวนขอ้มูลข่าวสาร     
ที่ได้รับการเผยแพร ่   
 
 

ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยา่ง
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

21. กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์    
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกตอ้งหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ณ เทศบาลต าบลโกรกแกว้   
3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้วกับประชาชนในพื้นที่ 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวขอ้ง โดยการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกตา่ง
กันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้ 

- - - - จ านวนร้อยละของเรื่อง  
ที่ร้องเรียนและที่ได้รับ
การแก้ไข 

1.มีสถิติจ านวนเร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน
แสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
2.สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเร่ืองที่
ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
3.แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-24- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
22. กิจกรรมรายงานผล

การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องอย่าง
เคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
2.เพื่อให้เกิดการปฏิบัตหิน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง  
โดยการน าข้อเสนอแนะจากหนว่ยตรวจสอบมาปฏบิัติ 
3.เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการ
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย - - - - จ านวนเร่ืองที่รายงาน 1.การปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็นธรรมกับ     
ทุกฝุาย 
2.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์

ส านักปลัด 

23. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 
 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว
และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท ารา่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลกัการพัฒนา   
ที่ประชาคมเทศบาลต าบลโกรกแกว้และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นก าหนดด้วยความถกูต้องโปร่งใสและ
สุจริต 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

- - - - คณะกรรมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน       
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-25- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
24. กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 

1.เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2.เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว และเป็นการเฝูาระวังการทจุริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
3.เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

คณะท างานและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น 

- - - - จ านวนกิจกรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 

ผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว     
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี   
ที่ผ่านมา 

ส านักปลัด 

25. โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี

1.เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 
สตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน     
พ.ศ.2544 
2.เพื่อพิสูจน์ความถกูต้องและเช่ือถือไดข้องข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ            
ที่เกี่ยวขอ้ง 
3.เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจวา่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
4.เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจว่าเพยีงพอ และเหมาะสม 
5.เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ 
ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
 

- - - - ร้อยละของการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน     
มีความถูกต้อง 
 

1.บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
2.ความเส่ียงในการเบิก
จ่ายเงินลดน้อยลง 
3.การใช้ทรัพยากรของ
ส านัก/กอง/หนว่ยงานที่มอียู่
อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
26. โครงการจัดท า

รายงานการควบคุม
ภายใน 
 

1.เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน   
ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
2.เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุม
ภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3.เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อผูก้ ากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 

ส่วนราชการทกุหน่วยงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

- - - - การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ประหยัด และคุ้มค่า 

1.บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด 
2.ลดโอกาสความผิดพลาด 
ปูองกันและลดความเส่ียงต่อ
การปฏิบัติงาน 
3.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประชาชน
โดยรวม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-27- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
27. กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน 

1.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
2.เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
และบุคคลภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 
3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย 
เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ     
ของหน่วยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็น
การควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 
ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัด
งานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- - - - การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ประหยัดและคุ้มค่า 

1.มีรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.กิจกรรมการควบคุม
ภายใน ร้อยละ 80 ได้
ด าเนินการแก้ไข 
3.ร้อยละของหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในครบทุกงาน 
4.มีการจัดการความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับการควบคุม
ภายใน 
5.ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวขอ้งในการจัดท า
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-28- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
28. มาตรการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล       
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

พนักงานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า   
ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - ก าหนดเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ   
โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหนา้ของขั้นตอน
การด าเนินงานตาม
เปูาหมายของแต่ละระดับ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วและมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน พร้อม
ทั้งเปิดเผยและสามารถอธบิายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

ส านักปลัด 

29. กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 

1.เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การ
ท างานให้กับสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจ
หน้าที ่
2.เพื่อให้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
3.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
จ านวน 12 คน 

- - - - - สมาชิกสภาทอ้งถิ่นมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและ
อ านาจหน้าที ่
- สมาชิกสภาทอ้งถิ่นได้รับ
การเรียนรู้และประสบการณ์
การท างานใหม่ๆ 
- การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

-จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว         
จ านวน 12 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-29- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
30. กิจกรรมส่งเสริม

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

1.เพื่อเป็นกลไกส าหรับการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
2.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทจุริต 
3.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่
ของตนเองมากขึ้น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
จ านวน 12 คน 

- - - - จ านวนสมาชกิสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว
จ านวน 12 รายมีบทบาท ใน
การปฏิบัติงานร้อยละ 100 

1.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าที ่และรว่มตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร 
2.การปฏิบัติงานต่างๆ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

31. กิจกรรมการมีส่วนร่วม  
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว มีบทบาทในการปฏิบัติงานและ
การมีสว่นร่วมในการท างาน 
2.เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
3.เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
จ านวน 12 คน 

- - - - จ านวนสมาชกิสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว
จ านวน 12 ราย มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร้อยละ 
100 

การพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแกว้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ด ี
 

ส านักปลัด 

32. มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนรว่มกันเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแก้ว 

- - - - ร้อยละของประชาชนเกิด
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มขึ้น 

1.คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชั่น
และสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 
2.มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทน
ชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
33. มาตรการการส่งเสริม

และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการ
ทุจริต 
 

1.เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายใน
การรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคสว่นให้
เกิดจิตส านึกและตระหนักเกีย่วกับปัญหา
การทุจริต 
3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปูองกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลโกรกแกว้ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกจิ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโกรกแกว้เข้ามามีสว่น
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว   

- - - - ร้อยละของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาค
ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นเพิ่มขึ้น   

1.ท าให้เกิดแกนน า แนวรว่มและ
เครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น 
2.ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ 
ก่อให้เกิดจิตส านกึและตระหนกั
เกี่ยวกบัปัญหาการทจุริต 
3.ท าให้เกิดความร่วมมือรว่มใจใน
การปูองกันการทุจริตในพื้นที่
ต าบลโกรกแก้ว   

ส านักปลัด 

34. กิจกรรมการติดปาูย
ประชาสัมพันธก์รณี
พบเห็นการทุจริต 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต 
2.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแก้ว - - - - ระดับความส าเร็จในการ   
ติดปูายประชาสัมพันธ์
เกิดขึ้นในพื้นที่  

1.จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบั
การทุจริต 
2.น าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนไป
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.06 



 
 

-31- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร       
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
35. กิจกรรม “ควบคุม

การเบิกจา่ยเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี” 

1.เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญช ีกองคลัง มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทีอ่าจจะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

บุคลากรฝุายบัญช ีกอง
คลัง เทศบาลต าบล   
โกรกแก้ว 

- - - - จ านวนบุคลากร        
ฝุายบัญชี กองคลัง       
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบร้อยละ 100 

1.บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน        ที่
อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธภิาพใน
การบริหารงบงบประมาณ 

กองคลัง 

36. กิจกรรม          
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 

1.เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผูบ้ริหาร 
3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
4.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสด ุ
6.เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

1.ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
ด้านพัสดุ 
 

- - - - 1.ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
ด้านพัสดุ 
มีการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
จัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 100  

1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรง่ใส
มีประสิทธิภาพ 
2.ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานให้มีประสิทธภิาพ 
3.ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กบัประชาชน 

กองคลัง 

37. กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

1.เพื่อเป็นการปฏิบัติงานใหโ้ปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ 
2.เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพือ่ส่งเสริมธุรกิจ
ของตนและพวกพ้อง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน       
ด้านพัสดุ 

- - - - จ านวนเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน                   
ด้านพัสดุปฏิบัติงาน   
ด้วยความโปร่งใสร้อยละ 
100 

1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
3.มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

แบบ ผ.06 



 
 

-32- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560  
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
38. โครงการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ–จัดจ้าง 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบล    
โกรกแก้ว 
2.เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม                      
หลักธรรมาภิบาล 
3.เพื่อปูองกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง    
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก ่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
หนังสือ หอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บา้น
และทางอื่นๆ 

- - - - รับความส าเร็จในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่น้อยกวา่ 3 ชอ่งทาง 

-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลขา่วสาร
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

กองคลัง 

39. กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน
ของเทศบาลและ
การรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในการปฏบิัตงิาน
ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

ประชาชนภายในต าบลโกรกแก้ว - - - - รับความส าเร็จในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการดา้นการเงิน 
การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมี
โอกาสได้ตรวจสอบการบรหิารงาน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ท าให้
ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.06 



 
 

-33- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
40. มาตรการแต่งตั้ง

ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิีผ่านการ
ประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว อย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดใหภ้าค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน 
(โดยวธิีผ่านการประชาคม) ให้มีสว่นร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการ
ทุจริตในเทศบาลต าบลโกรกแก้วนั่นคือได้ท า
หน้าที่อยา่งถูกต้อง 

ตัวแทนประชาคมหมูบ่้านทั้ง 11 
หมู่บ้าน 

- - - - ร้อยละของการมีส่วนร่วม
ของตัวแทนชุมชนในเขต
พื้นที่ของ เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1.ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล      
โกรกแก้ว  
2.ภาคประชาชนทราบและตระหนัก
ถึงสิทธิ หน้าทีแ่ละบทบาทในการมี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทอ้งถิ่น
ของตนเอง 

กองคลัง 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
41. กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ  
การรับ การจ่าย 
และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ประชาชนต าบลโกรกแก้ว - - - - ร้อยละของการด าเนินงาน
ตามวิธกีารด าเนินงานครบ
ทุกขั้นตอน 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงิน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับ
จ่ายเงินของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 

กองคลัง 

42. กิจกรรมการ
รายงานผลการ   
ใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 

1.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถ    
ตรวจสอบได้ 
2.การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิ
โอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้ซักถาม 
3.ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
4.ในการบริหารจัดการต้องท าอยา่งเปิดเผย
สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
สามารถเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

- - - - ร้อยละของกจิกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงิน
ให้ประชาชนทราบ 

1.มีการพัฒนาการบรหิารด้าน
การเงินการคลังและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิด
ความประหยัด 
3.มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่หรือ
ผู้รับบริการ 

กองคลัง 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
43. กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

1.เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจา้ง
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
2.เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกีย่วขอ้งกับ
งบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ให้
เกิดการพัฒนาได้อยา่งคุ้มค่า 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

- - - - จ านวนคณะกรรมการได้มี
การตรวจรับงาน 

การจัดซ้ือจัดจา้งของเทศบาลต าบล
โกรกแก้วมีความโปร่งใส โดยมี
ตัวแทนประชาชนรว่มตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

กองคลัง 

44. โครงการอบรม
กรรมการตรวจ
งานจ้าง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจ
การจ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบงัคับ
หรือระเบียบที่เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

- - - - จ านวน 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการตรวจการจ้างท า
หน้าที่ตรวจงานจา้งอยา่งถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

กองคลัง 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. มาตรการมอบอ านาจ    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

1.เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ  
2.เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที ่

ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้กับรอง
นายกเทศมนตรี 

- - - - มีการออกค าสั่งมอบ
อ านาจนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

มีการมอบอ านาจและท าให้งานตา่ง
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. มาตรการแก้ไขเหตุ

เดือดร้อนร าคาญ    
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน
ร าคาญตามพระราชบญัญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อยา่งถูกต้องรวดเร็ว  
2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
 3. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่ 

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญจาก
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบล      
โกรกแก้ว 
 

- - - - จ านวนร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนและได้รับการ
แก้ไข 

1.มีสถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข์/
ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็น
ประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่
ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มใน
การสอดส่องดูแลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 2.สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
เร่ืองที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3.ออกตรวจพื้นทีแ่ละแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร  
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชมุชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏบิัต ิ

1.สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏบิัติ 
2.เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ทุกส านัก/กอง/ด าเนินการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
 

- - - - ร้อยละของประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ 

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ        
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการสาธารณะแกป่ระชาชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

2. กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
 

1.เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการ
ด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอ
ภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการที่ใหแ้ละเกิดความคุ้มค่าในการ
ขอรับบริการ 
4. เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏบิัติ
หน้าที่ของเจ้าหนา้ที่มิให้กระท าการ
แสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ
ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่               
อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหนา้ที ่

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่
ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

- - - - มีการใช้บัตรคิวส าหรับ
ให้บริการแกป่ระชาชน
ตามล าดับก่อนหลัง 
ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 
ของผู้มาขอรับบริการ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลด
ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหนา้ที ่ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

-39- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชมุชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
3. มาตรการ “ยกระดับ

คุณภาพการบรกิาร
ประชาชน” 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ
ตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน
ให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2.เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ความพึงพอใจเฉลีย่ของประชาชน
ผู้รับบริการร้อยละ 80 
 

- - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ  
 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบล     
โกรกแก้ว 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

4. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 

1.เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
3.เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
4.เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

1.เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้วให้สั้นลง 
2.ประชาชนในพื้นที่ต าบลโกรกแกว้ 
3.ประชาชนนอกพื้นทีแ่ละประชาชน
ทั่วไป 
4.พนักงานและเจ้าหนา้ที่ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
5.ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต 
การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง 

- - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ  
 

1.ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ 
และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหนา้ที ่
2.การปฏิบัติราชการมีความ
คล่องตัว และบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3.การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
4.ท าให้ภาพลกัษณ์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

-40- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชมุชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5. มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

คณะผู้บริหาร ปลัดหรือหวัหน้าสว่น
ราชการ 

- - - - ร้อยละของจ านวนงานที่
มอบอ านาจ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

6. มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

1.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
2.เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านกั/กอง) 
น าไปยึดถือและปฏิบัต ิ
3.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏบิัติราชการ 

- - - - จ านวน 1 คร้ัง/ปี มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

-41- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชมุชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
7. กิจกรรมการจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

1.เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
มีความเข้าใจเกีย่วกบัขั้นตอน วิธกีารและ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   
4.เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลกัฐาน
ของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ เพือ่เป็นข้อมลู
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ทุกส านัก /กอง มกีารจัดท าข้อตกลง - - - - มีข้อตกลงในการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
เลิศ/ดีเยี่ยม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

-42- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานเคหะและชมุชน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
8. กิจกรรมให้ความรว่มมือ

กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

1.เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับ
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
2.เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจรติ
ตามหลักการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ 

ทุกส านัก/กอง/ของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการต่อผู้บริหาร 

- - - - จ านวนครั้งที่ให้ความ
ร่วมมือ 

1.เทศบาลต าบลโกรกแกว้มี
มาตรการจัดการกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
2.ต าบลโกรกแก้ว มีความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

9. มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

- - - - จ านวนครั้งที่ให้ความ
ร่วมมือ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏบิัติราชการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

10. มาตรการ “จัดให้มี 
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว” 

1.เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
2.เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น  
3.เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกวา่    
7 ช่องทาง 

- - - - จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณะสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

-43- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /2560   
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑ ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  7. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
11. กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 

1.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมใหอ้ยู่
ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ  
2.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและก าลังใจในการบ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรี
ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 
จ านวน  11  คน     

- - - - -สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ    
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

-สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี 
-มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี 
ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

กองสวัสดิการสังคม 

12. กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
 

1.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหนา้ที่เป็นกรรมการชุมชน
มาด้วยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
2.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่
คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
ก าลังใจ 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนา้ที่จนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง                   
จ านวน ๑๑ ชุมชน 

- - - - -คณะกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน้าทีจ่นครบวาระ 
2 ปี ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100  
 

-คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี  
-มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ด ี
ด้านการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ
ในท้องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.06 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 


