
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ของ  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   
.............................................................. 

 
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  แต่เดิมเรียกว่า “บ้านกรอกด้วน” หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตูม โดยมี     
นายจ้อย  เหมือนส่อน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และเมื่อครบวาระ  นายประสิทธิ์  เหมือนส่อน  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  และแยกบ้านกรอกด้วนออกจากต าบลท่าตูม   โดยตั้งเป็นต าบลกรอกสมบูรณ์  และมีนายประสิทธิ์       
เหมือนส่อน  ด ารงต าแหน่งก านันในขณะนั้น  นายประสิทธิ์  เหมือนส่อน  ได้วางรากฐานการด าเนินงานในรูปแบบ
ของสุขาภิบาลเอาไว้  จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลกรอกสมบูรณ์  เมื่อวันที่  22  เมษายน ๒๕๓๕  ต่อมาได้รับ
การยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง    

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  สามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ฤด ู คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว   
โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว   

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน   ถึงเดือน  มกราคม 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ ถึงเดือน  พฤษภาคม 

  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วน 

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ลักษณะของแหล่งน้ าในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคูคลองแต่อย่างใด 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  

 2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีพ้ืนที่การปกครองทั้งหมด  12  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,500 ไร่  โดยรับผิดผิดชอบพื้นท่ี หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ต าบลกรอกสมบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ชุมชน  ดังนี้ 
  ชุมชนย่อยท่ี  1  ชุมชนโคกวัดพัฒนา   
  ชุมชนย่อยท่ี  ๒  ชุมตะวันรุ่ง  
  ชุมชนย่อยท่ี  ๓  ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา   
  ชุมชนย่อยท่ี  ๔  ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา   
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  ชุมชนย่อยท่ี  5  ชุมชนรวมช่างพัฒนา   
  ชุมชนย่อยท่ี  6  ชุมชนอนามัย   
  ชุมชนย่อยท่ี  7  ชุมชนหน้าตลาด 
  ชุมชนย่อยท่ี  8  ชุมชนอ านวยสุข   
    
   ๒.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต  คือ   
     -  เขตเลือกตั้งที่ 1  แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 2 หน่วย   
     -  เขตเลือกตั้งที่ 2  แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 2 หน่วย   
มีนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 12  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  3  
กุมภาพันธ์  2556  ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560     
 
 ๓. ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีประชากรทั้งสิ้น  3,452  คน  ความหนาแน่นของประชากรต่อ
พ้ืนที่เท่ากับ  287  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  หรือ  0.46 คน / ไร่   โดยมีจ านวนครัวเรือน  1,188  ครัวเรือน  
เฉลี่ย 2.91  คนต่อครัวเรือน  

  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

0 - 10 276 286 562  
11 - 20 261 234 495  
20 - 30 248 271 519  
31 - 40 326 303 629  
41 - 50 284 265 549  
51 – 60 152 180 332  
61 – 70 92 113 205  
71 – 80 48 49 97  
81 – 90 23 28 51  

91 – 100 5 8 13  
รวม 1,715 1,737 3,452  
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีสถาบันการศึกษาที่อยู่เขตพ้ืนที่  จ านวน  ๒  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  สังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  และโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  
ซ่ึงเป็นสถานบันการศึกษาทีส่ังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  เขต  1   สรุปได้ ดังนี้ 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
สถานศึกษา 

 
จ านวนนักเรียน 

 
จ านวนครู 

ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 59 47 106 2 

   2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 302 315 617 22 
   
  4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีสถานบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐ  จ านวน  1 แห่ง  
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จ านวน  5  คน 

  4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็ได้
ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม
ทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหายและ
โทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.         
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้              

  4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรระเบาะไผ่ได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้น   พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น  การณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ได้ด าเนินการด้านงานสวัสดิการและสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
(๕)  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
(๖)  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  
(7)  ด าเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  
(8)  ด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพ  และกลุ่มสตรีภายในเขตเทศบาล       

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก  สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  
ภายในจังหวัดได้สะดวก  รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ซึ่งผ่านทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญๆ  ได้แก่ 

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3079 ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์กับเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์  (ตลาดคลองรั้ง) สภาพปัจจุบันเป็นถนนลาดยางในเขตชุมชน กว้าง 17  
เมตร  เขตทาง  30  เมตร  ผิวจราจรกว้าง 14  เมตร  สภาพทั่วไปใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร  เวลาฝนตกจะมีน้ าท่วมขัง  
ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ  นอกจากนี้ยังมีรถสองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างชุมชนจากเขตเทศบาล ไปถนนสายหลัก  
(ตลาดคลองรั้ง) ถนนสายหลัก นครราชสีมา - ชลบุรี - ระยอง  

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  359  เส้นทางระหว่างถนนสาย  304  แยกไปจังหวัดสระแก้ว  เป็น
ถนนลาดยางขนาด  4   เลน   ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกไปถึงจังหวัดสระแก้ว  -  บุรีรัมย์  -   จันทบุรี  -  ฉะเชิงเทรา  
ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ รวม  15 สาย ความยาวทั้งสิ้น  8.730 กิโลเมตร  เป็นถนน ค.ส.ล. 8 สาย  
ความยาว  5.625  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  2  สาย  ความยาว 3.599  กิโลเมตร ถนนลูกรังยาว 5 สาย ความยาว 
0.506  กิโลเมตร 

  5.2 การไฟฟ้า 
  ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  หรือพ้ืนที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้  เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

  5.3 การประปา 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และมีแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาของ
เทศบาลเอง จ านวน 2 แห่ง และปัจจุบันน้ าประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
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ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหา
น้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้  
 
  5.4 โทรศัพท์ 
  ครบทุกรัวเรือน (โทรศัพท์มือถือ) 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ต าบลกรอกสมบูรณ์  มีไปรษณีย์เอกชน  1  แห่ง 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลได้น าการปลูกมันส าประหลัง,ปลูกข้าโพด,ปลูกไม้ยูคาลิปตัส,และท านาเล็กน้อย 

  6.2 การประมง 
   ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  มีเพียงสระน้ าที่ขุดไว้ส าหรับอุปโภคและบริโภค  จึงไม่มีการ
ท าประมง 
  6.3 การปศุสัตว์ 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์มีฟารม์เป็ดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  จ านวน  1  แห่ง 

  6.4 การบริการ 
  มีการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตฟรี เป็นต้น 

  6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

  6.6 อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  2  แห่ง 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ร้านขายของช า   จ านวน  49  ร้าน 
  -  ร้านซ่อมรถ    จ านวน  23  ร้าน 
  -  ปั้มน้ ามัน    จ านวน  3    แห่ง   
  -  ปั้มแก๊ส    จ านวน  2    แห่ง 
  -  ร้านเสริมสวย   จ านวน  12  ร้าน 
  -  ร้านกลึง    จ านวน  3    แห่ง 
  -  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน  5    ร้าน 
  -  ร้านค้าของเก่า   จ านวน  2    ร้าน 
  -  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   จ านวน  4    ร้าน 
  -  ร้านตัดกระจก   จ านวน  1    ร้าน 
  -  ร้านทอง  จ านวน  1    แห่ง 
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  6.8 แรงงาน 
  มีแรงงานมาท างานในโรงงานไทสุเคโน่ จ ากัด  ประมาณ  850 คน 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกมันส าประหลัง ปลูกไม้ยูคาลิปตัส 

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ในเขตเทศบาลมีการปลูกพริก  ผัก  มะม่วง  กระท้อน  มะละกอ ฯลฯ 

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  มีสระน้ าที่ขุดเอาไว้เพื่อการอุปโภค  บริโภค 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
  เทศบาลมีกองการประปาคอยผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 

 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
  นับถือศาสนาพุธ 

  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  - ประเพณีสงกรานต์ 
  - โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
  - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  - งานวันเด็กแห่งชาติ 
  - งานประเพณีวันลอยกระทง 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ไม่มี 

  8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ไม่มี 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า 
  ไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

  9.2 ป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลมีป่าไม้บริเวณเขากระท้อน และเขาน้อย 
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  9.3 ภูเขา 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา  จ านวน 2  แห่ง  คือ เขาน้อย  และเขากระท้อน 

  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  เทศบาลอยู่ในพ้ืนที่แห้งแล้งท าให้ยังขาดคุณภาพตรงนี้ไป 

 10. อ่ืนๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
  - 
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