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ค ำน ำ 
  ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่   ๑4  
ธันวาคม  ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิรูปราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิรูปราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจก รรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ซึ่งก าหนดให้เทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์ ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีการประชุมประชาคมระดับต าบล ภายใต้หลักประชารัฐ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์        
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงิน
สะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
         เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
           อ าเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี 
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 1 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ                                                        

สวนที ่ ๑   
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1. ดานกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  แตเดิมเรียกวา “บานกรอกดวน”  ตั้งอยูที่ หมูที่ 10 ตําบลทาตูม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายจอย เหมือนสอน  เปนผูใหญบานและเมื่อครบวาระ  นายประสิทธิ์  
เหมือนสอน  ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูใหญบาน ไดทําการแยกบานกรอกดวนออกจากตําบลทาตูมและตั้งเปน
ตําบลกรอกสมบูรณ โดยมีนายประสิทธิ์  เหมือนสอน  ดํารงตําแหนงกํานันในขณะนั้น  นายประสิทธิ์  เหมือนสอน  
ไดวางรากฐานการดําเนินงานในรูปแบบของสุขาภิบาลเอาไว  จึงไดประกาศจัดตั้งเปนสุขาภิบาลกรอกสมบูรณ  
เมื่อวันที่  22  เมษายน ๒๕๓๕  ตอมาไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เปนเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ เมื่อวันที่  
25  พฤษภาคม  2542 ปจจุบันตั้งอยูที่ 579 หมู 1 ตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูง พ้ืนที่ทางดานตะวันออกเปนที่เนินสูง สวนพ้ืนที่ทางดานทิศ
ตะวันตกเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทําสวนผลไม การปลูกมันสําปะหลัง บริเวณที่ราบ
ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก ที่ราบบริเวณลมแมน้ําปราจีนบุรี  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ อยูภายอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนี้พัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนมาสูประเทศไทยในชวงฤดูหนาว
อิทธิพลของลมนี้จะทําใหจังหวัดปราจีนบุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแหงแลง ตั้งแตประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดปกคลุมในฤดูฝนประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งทําใหมีฝนและอากาศชุมชื่น  เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศ สามารถ
แบงฤดูกาลไดเปน 3 ฤดูกาล ดังนี้   
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแหงจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้ ทําให
มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อยางไรก็ตามฤดูหนาวของจังหวัดปราจีนบุรีอาจชากวาบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 
  ฤดูรอน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธและสิ้นสุด
ประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับรองความกดอากาศต่ําที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผานประเทศตอนบน ทําใหมีฝนตกชุกข้ึนตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม เปนตนไป 

  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเปนดินรวน 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีพ้ืนที่การปกครองทั้งหมด  12  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,500 ไร  โดยรับผิดผิดชอบพ้ืนที่ หมูที่ 1 (บางสวน) ตําบลกรอกสมบูรณ แบงการปกครองออกเปน 8 ชุมชน  ดังนี้ 
    ชุมชนยอยท่ี  1  ชุมชนโคกวัดพัฒนา   
   ชุมชนยอยท่ี  ๒  ชุมตะวันรุง  
   ชุมชนยอยท่ี  ๓  ชุมชนแปลงไผในชัยพัฒนา   
   ชุมชนยอยท่ี  ๔  ชุมชนแปลงไผทองพัฒนา   
   ชุมชนยอยท่ี  5  ชุมชนรวมชางพัฒนา   
   ชุมชนยอยท่ี  6  ชุมชนอนามัย   
   ชุมชนยอยท่ี  7  ชุมชนหนาตลาด 
   ชุมชนยอยท่ี  8  ชุมชนอํานวยสุข   
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  ๒.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต  คือ   
     -  เขตเลือกตั้งที่ 1  แบงหนวยเลือกตั้งออกเปน 2 หนวย   
     -  เขตเลือกตั้งที่ 2  แบงหนวยเลือกตั้งออกเปน 2 หนวย   
  มีนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 12  คน  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  

๓. ดานประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป และคาดการณในอนาคต) 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีประชากรทั้งสิ้น  3,498 คน โดยมีจํานวนครัวเรือน 1,282
ครัวเรือน ขอมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

จํานวนประชากรของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 
(เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป) 

ป พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
2560 1,737 1,739 3,476  
2561 1,745 1,748 3,493  
2562 1,736 1,755 3,491  
2563 1,724 1,756 3,490  
2564 1,734 1,764 3,498  

 
  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 
   

ชวงอายุ (ป) เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
0 - 10 278 288 566  

11 - 20 263 236 499  
20 - 30 251 274 525  
31 - 40 328 310 638  
41 - 50 286 268 554  
51 – 60 154 182 336  
61 – 70 94 114 208  
71 – 80 48 54 102  
81 – 90 25 29 54  
91 – 100 7 9 16  

รวม 1,734 1,764 3,498  
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4. ดานสภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีสถานศึกษาที่อยูเขตพ้ืนที่  จํานวน  ๒  แหง คือ ศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  สังกัดเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  และโรงเรียนวัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม  
ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  เขต 1 สรุปได ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที ่

สถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

จํานวนครู หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 52 55 107 8 คน 
 

- ครูผูดูแลเด็ก 2 อัตรา  
- ครูผูดูแลเด็ก (วาง) 2 
อัตรา 
- ผูดูแลเด็ก 4 คน 

2 โรงเรียนวดัราษฎรเจริญศรัทธาธรรม 344 327 671 29 คน  
 

  4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีสถานบริการสาธารณสุขซึ่งเปนสถานบริการของรัฐ  จํานวน  1 
แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกรอกสมบูรณ มีเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 5 คน 

  4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน ซึ่งเทศบาลไดมี
การดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว วิธีการแกปญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่
และงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางแยกทางรวมและลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว    
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา 
คือการแจงเตือนใหผูปกครองใหดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหายและโทษ
ที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจากตํารวจ ผูนํา อปพร.         
เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  ปจจุบันปญหาดังกลาวยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มี
การรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาที่ทีส่ามารถดําเนินการได 

  4.4 ยาเสพติด 
  ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผไดแจงใหกับ
เทศบาลทราบนั้น พบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา 
เนื่องจากไดรับความรวมมือกับผูนําชุมชน  ประชาชน  และเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไข
ปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน  การณรงค การประชาสัมพันธ การแจง
เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ถือเปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ไดดําเนินการดานงานสวัสดิการและสังคมสังเคราะห ดังนี้ 
   (๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
   (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   (๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
   (๔)  ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
   (๕)  ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง  
  (๖)  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร  
   (7)  ดําเนินการโครงการที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส  
   (8)  ดําเนินการดานการสงเสริมอาชีพของกลุมอาชีพ  และกลุมสตรีภายในเขตเทศบาล       

๕. ดานระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีการคมนาคมทางบกท่ีสะดวก  สามารถเดินทางติดตอกับอําเภอ  
ตาง ๆ  ภายในจังหวัดไดสะดวก  รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ  ไดซึ่งผานทางหลวงแผนดินสายสําคัญ  ๆ ไดแก 
  - ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3079 ซึ่งเชื่อมโยงระหวางเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณกับเขต
องคการบริหารสวนตําบลกรอกสมบูรณ  (ตลาดคลองรั้ง) สภาพปจจุบันเปนถนนลาดยางในเขตชุมชน กวาง 17  
เมตร  เขตทาง  30  เมตร  ผิวจราจรกวาง 14  เมตร  สภาพทั่วไปใชการไดไมดีเทาที่ควร  เวลาฝนตกจะมีน้ํา
ทวมขัง ผิวจราจรเปนหลุมบอ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถววิ่งรับสงผูโดยสารระหวางชุมชนจากเขตเทศบาล ไปถนน
สายหลัก  (ตลาดคลองรั้ง) ถนนสายหลัก นครราชสีมา - ชลบุรี - ระยอง  
  - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 359 เสนทางระหวางถนนสาย 304 แยกไปจังหวัดสระแกว     
เปนถนนลาดยางขนาด 4 เลน ที่สามารถเดินทางไดโดยสะดวกไปถึงจังหวัดสระแกว-บุรีรัมย  - จันทบุรี  -  ฉะเชิงเทรา  
ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ รวม 68 สาย ความยาวทั้งสิ้น 36.9610 กิโลเมตร เปนถนน ค.ส.ล. 46 
สาย  ความยาว  13.29  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  1  สาย  ความยาว 6.935  กิโลเมตร ถนนลูกรังยาว 21 สาย 
ความยาว 18.725 กิโลเมตร 

  5.2 การไฟฟา 
  ปจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางสาธารณะหรือพ้ืนที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  เทศบาล   
จึงไมสามารถดําเนินการได  เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณ     
ในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน   

  5.3 การประปา 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง สามารถใหบริการได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดทั้งป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่อง
น้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และมีแหลงน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปาของเทศบาลเอง จํานวน 2 แหง และปจจุบันน้ําประปาของเทศบาลยังไมสามารถที่จะผลิตเปน
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น้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได  

  5.4 โทรศัพท 
  ครบทุกรัวเรือน (โทรศัพทมือถือ) 

  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  ตําบลกรอกสมบูรณไมมีไปรษณียในขต 

6. ดานระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลไดนําการปลูกมันสําปะหลัง,ปลูกขาวโพด,ปลูกไมยูคาลิปตัส,และทํานา
เล็กนอย 

  6.2 การประมง 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงน้ําธรรมชาติ  มีเพียงสระน้ําที่ขุดไวสําหรับอุปโภคและบริโภค  จึงไมมี
การทําประมง 

  6.3 การปศุสัตว 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีฟารมเปดที่อยูในเขตพ้ืนที่  จํานวน  1  แหง 

  6.4 การบริการ 
  มีการใหบริการประชาชนในดานตางๆ เชน อินเทอรเน็ตฟรี เปนตน 

  6.5 การทองเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเที่ยว 

  6.6 อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  2  แหง 

  6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
   -  รานขายของชํา    จํานวน  49  ราน 
   -  รานซอมรถ     จํานวน  23  ราน 
   -  ปมน้ํามัน     จํานวน  3    แหง   
   -  ปมแกส     จํานวน  2    แหง 
   -  รานเสริมสวย    จํานวน  12  ราน 
   -  รานกลึง     จํานวน  3    แหง 
   -  รานซอมเครื่องใชไฟฟา  จํานวน  5    ราน 
   -  รานคาของเกา    จํานวน  2    ราน 
   -  รานคาวัสดุกอสราง    จํานวน  4    ราน 
   -  รานตัดกระจก    จํานวน  1    ราน 
   -  รานทอง   จํานวน  1    แหง 
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  6.8 แรงงาน 
  มีแรงงานมาทํางานในโรงงานไทสุเคโน จํากัด  ประมาณ  850 คน 

7. ดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
  นับถือศาสนาพุธ 

  7.2 ประเพณีและงานประจําป 
   - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
   - ประเพณีสงกรานต 
   - โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
   - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   - งานวันเด็กแหงชาติ 
   - งานประเพณีวันลอยกระทง 
 
  7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ไมมี 

  7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ไมมี 

8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ํา 
  ไมมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

  8.2 ปาไม 
  ในเขตเทศบาลมีปาไมบริเวณเขากระทอน และเขานอย 

  8.3 ภูเขา 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีพ้ืนที่ที่เปนภูเขา  จํานวน 2  แหง  คือ เขานอย  และเขากระทอน 
   
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ไมมี 
  

9. ดานอื่นๆ  (ถามีระบุดวย) 
  - 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ              
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
  เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน

ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ

ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัด

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ

พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

  2.1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย   

มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน

ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ภาพรวมสถานการณภายในและภายนอกประเทศ 
  ภายในประเทศ 
  1. ความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ สงผลตอการสรางความสามัคคีในสังคม และเปนขอจํากัดตอการ
  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย  
  2. โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ วัยเด็กและวัยทํางานลดลง ประชากร
  ทุกชวงวัยมีปญหาเชิงคุณภาพ 
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  3. เศรษฐกิจไทยไดรับความทาทายจากการเปนสังคมสูงวัย และการแขงขันจากประเทศเพ่ือนบาน 
  4. ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน สงผลตอตนทุนการผลิตและความเปนอยูของประชาชน 
  5. ความออนแอของการบริหารราชการแผนดินจําเปนตองปฏิรูประบบราชการและการเมือง 
  เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ดี 
  ภายนอกประเทศ 
  1. กระแสโลกาภิวัตน การเคลื่อนยายเสรีของคน เงินทุน ขาวสาร เทคโนโลยี สินคาและบริการ 
  2. ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจยายมาเอเชีย การรวมกลุมของเศรษฐกิจในภูมิภาค 
  3. การแยงชิงแรงงานและเงินทุน จากการเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
  4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลตอภาคธุรกิจและการใชชีวิตของประชาชน 
  5. ภาวะโลกรอนและสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวน กอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
  เปนแรงกดดันใหมีการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  6. น้ํามันมีปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และการผลิตพืชพลังงานทดแทนสงผลตอ ความมั่นคง
  ทางอาหารของโลก  
  7. ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องภายใตขอจํากัดและกฎเกณฑการใชพ้ืนที่และความเปน
  มิตรตอสิ่งแวดลอม 
  8. หลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนมีความเขมขนมากขึ้น 

 เปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
  “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม                   
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 
  1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
  4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
  5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความม่ันคง 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ความสุขของประชากรชาวไทย 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของ
         ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  
   ตัวชี้วัดที่ 4 บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของประเทศไทยในประชาคม
                  ระหวางประเทศ 

 ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
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   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
   - พัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา และมีสวนรวมในการแกปญหา   
   - พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ สรางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีเสถยีรภาพ  
   - พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 
   - พัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ
มั่นคงที่สําคญั 
   2. ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง  
   - แกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน  
   - ติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม  
   - สรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
   - รักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและ
ทางทะเล  
   3. พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ  
   - พัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ  
   - พัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ  และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ  
   - พัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ 
   4. บูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ  
   - เสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  
   - เสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
   - รวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่
มิใชภาครัฐ 
   5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ  
   - พัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา
ความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม  
   - บริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
   - พัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและ
การกระจายรายได 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและการพัฒนา 
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   ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในกสนแขงขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. การเกษตรสรางมูลคา 
   - เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น สงเสริมการนําอัตลักษณพ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
มาเปนผลิตภัณฑการเกษตร 
   - เกษตรปลอดภัย ใหความรู สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผานสูเกษตรอินทรีย 
   - เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
   - เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตรพรีเมียม 
   - เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนา 
   2. อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต  
   - อุตสาหกรรมชีวภาพ 
   - อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 
   - อุตสาหกรรมและบริการดิจิตัล ขอมูล และปญญาประดิฐษ 
   - อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
   - อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
   3. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
   - ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
   - ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
   - ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทยแผนไทย 
   - ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
   4. โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   - การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 
   - การสรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   - การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
   - การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 
   - การรักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
   5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
   - การสรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
   - การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
   - การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 
   - การสรางโอกาสเขาถึงขอมูล 
   - การปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ  

  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

   ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
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   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
   - การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว  
   - การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
   - การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา  
   - การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน  
    - การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
   - การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
   - การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
   2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   - ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 
   - ชวงวัยเรียน/วัยรุน  
   - ชวงวัยแรงงาน  
   - ชวงวัยผูสูงอายุ   
   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
   - การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม  
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   - การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
   - การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก  
   - การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
   - การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   4. ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
   - การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ  
   -  การสร าง เส นทางอาชี พ  สภาพแวดล อมการทํ างาน  และระบบสนั บสนุ น  
ที่เหมาะสม  สําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง  ๆ  
   - การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสราง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ  
   5. เสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   - การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 
   - การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
   - การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  
   - การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี 
   - การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
   6. สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   - การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   - การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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   - การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน  
   - การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   7. เสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   - การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต  
   - การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
   - การสงเสริมการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดสูระดับอาชีพ  
   - การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

  ยุทธศาสตรที่  4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 

   ตัวชี้วัดที่ 2 ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

   ตัวชี้วัดที่ 3 ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี  
   ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ   
   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
   - ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  
   - ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค  
   - กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร 

   - เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน  
   - สรางหลักประกันทางสงัคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม 
   - ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง 

   - สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมี
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส  
   - สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง   
   2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
   - พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
   - กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 
   - จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   - ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 
   - สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   - พัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนที่ 
   3. การเสริมสรางพลังทางสังคม 
   - สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
   - การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
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   - สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 
   - สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม 
   - สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   - สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
   4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง 
   - สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
   - เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
   - สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน  
   - สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

  ยุทธศาสตร 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 

   ตัวชี้วัดที่ 3 พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   
   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   - เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  
   - อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด  
   - อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ  
   - รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   - สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
   2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   - เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
   - ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ  
   - ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม  
   - พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
   3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
   - ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
   - มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  
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- พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองที่เติบโต 
   - จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ  
   - พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน  
   - จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล  
   - สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
   - พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการ      
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น 
   5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   - พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ําของประเทศ 
   - เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิม
จากการใชน้ํา ใหทัดเทียมกับระดับสากล  
   - พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   -เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน  
   - พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 
   - เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา   
   6. ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
   - สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ไทย  
   - พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 
   - จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ  
   - พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

   ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
   ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

   ตัวชี้วัดที่ 4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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   ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
   - การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 
   - ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ  ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช  
   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
   - ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
   - ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
   - ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
   3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปดกวาง สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
   - ภาครฐัมีขนาดที่เหมาะสม  
   - ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
   - สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล  
   4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
   - องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
   - พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
   5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน 
และเปนมืออาชีพ 
   - ภาครฐัมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
   - บุคลากรภาครฐัยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
   6. ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการ
ทุจริต 
   - ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   - บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  
   - การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และ
ตรวจสอบได  
   - การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 
   7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน 
   - ภาครฐัจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
   - มีกฎหมายเทาที่จําเปน  
   - การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอ 
   - บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม  
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   -  ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง  
   - หนวยงานในกระบวนการยุตธิรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 
   - สงเสริมระบบยุตธิรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

  2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดจัดทําขึ้นใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น 
โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง       
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน     
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
  เปาหมายสําคัญของการพัฒนา 
   - คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ  
   - ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
   - ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
   - ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  
   - มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณที่ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอไทย  
   - มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน  
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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๑. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  2.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
   ภาคตะวันออกมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ( Industrial Heartland) และเปนที่ตั้งของทาเรือน้ําลึกและทาอากาศยาน
นานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาค         
ลุมน้ําโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และ
ผลไม รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  ดังนั้น การพัฒนา
ภาคตะวันออกระยะตอไป จะตองพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยูของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคูไปกับการใชศักยภาพความ         
อุดมสมบูรณของดินและน้ําและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินคาการเกษตรและบริการใหมี
มูลคาสูง เพ่ือใหภาคตะวันออกเปนพ้ืนที่ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศใหหลุดพนกับดัก 
“ประเทศรายไดปานกลาง” 
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
   เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน 
โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ไดแก พื้นที่ฐาน
การผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
   วัตถุประสงค 
   ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 
   ๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาในพ้ืนที่อยางยั่งยืน 
   ๓. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดย
มีความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมืองอยางทั่วถึง 
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   ๔. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 
   เปาหมาย 
   ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   ๒. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของภาค 
ตะวันออกลดลง 
   ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง และตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานทุกระบบ
ใหเชื่อมโยงเขาสูพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต  ไดแก 
สนามบิน  อูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ทาเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ทาเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ทาเรือ
สัตหีบ รถไฟทางคูเชื่อม ๓ ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้งพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ภายในพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความตองการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
   2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ เพ่ือใหเกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชน       ในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เชน จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เปนตน 
   3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกําลังคนใหตรงกับความ
ตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย และกอใหเกิดการวิจัย สรางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตอ
ยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อยางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation 
(EECi) 
   4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี -ระยอง ใหเปนฐานการ
กระจายรายไดและการสรางงานใหแกชุมชน 
   5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองใหมอัจฉริยะนาอยู เอ้ือตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
   ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเปนเมืองที่อยูอาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ และการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   พัทยา : พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนยประชุมและศูนย
แสดงสินคานานาชาติชั้นนําของอาเซียน และศูนยการใหบริการดานการแพทยระดับนานาชาติ (Medical Tourism) 
   อูตะเภา : พัฒนาเปนศูนยธุรกิจการบินและโลจิสติกสอาเซียน 
   ระยอง : พัฒนาเปนเมืองแหงการศึกษาและวิทยาศาสตร เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
  ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชียโดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบหอ การแปรรูป 
และการจัดจําหนาย 
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   2) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกร ไก และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และสระแกว 
ใหผลผลิตมีคุณภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทย ไดแก 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนตอไป โดยเรงรัดการอนุรักษ 
ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสมควบคูไปกับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
การประมง เปนตน 
   ยุทธศาสตรที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 

   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคํานึงถึงความ
ยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 
   2) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ระยองและตราด ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษเชิงเกษตร         
เชิงสุขภาพ การทองเที่ยวโดยชุมชน แหลงทองเที่ยวเพ่ือนันทนาการ และทองเที่ยวเมืองเกา โดยฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทาง สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 
   3) ฟนฟูและอนุรักษการทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ใหเปนแหลงทองเที่ยว
อารยธรรมขอม โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ควบคุมการใชที่ดินอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
   ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 

ประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหเปนประตูและ
ศูนยกลางทางการคา การทองเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช
ประโยชนที่ดินใหเหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ และอํานวย
ความสะดวกบริเวณจุดผานแดน 
   2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ใหเปน
ศูนยกลางธุรกิจการคาชายแดนและการทองเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน 
ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสรวมถึงยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอํานวยความสะดวกบริเวณ
จุดผานแดน 
   3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบานแหลมและบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี ใหเปนศูนยกลางการคาชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
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   ยุทธศาสตรที่ ๕ แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ 

มลพิษใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) บริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแลงและน้ําทวมจันทบุรีตราด และสระแกว โดย
ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําเดิม จัดสรรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ําที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งสงเสริมการทําแหลงเก็บกักน้ําขนาด
เล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 
   2) ฟนฟูปาตนน้ําใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝา
ระวังติดตามการบุกรุกปา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาของ
ชุมชนไมใหเสื่อมโทรม 
   3) คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองกันการกัดเซาะชายฝง 
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ไดแก จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกําหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑการใช
ประโยชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น หรือขอตกลงรวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟนฟูปา    
ชายเลน การเฝาระวังการลักลอบจับสัตวน้ํา การคุมครองปะการัง หญาทะเล พ้ืนที่จับสัตวน้ํา พ้ืนที่เพาะเลี้ยงและการทํา
ประมงชายฝงเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง ไมใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลงไปอีก 
   4) ดําเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรียระเหยงายและฝุน
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการปองกัน 
และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใหชุมชนและ
อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลกันและสันติสุข 
    5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ในจังหวัดที่เปน
ศูนยกลางการคา การทองเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ําทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะในบริเวณแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑเสื่อม
โทรมอยางตอเนื่อง ไดแก แมน้ําระยองตอนบน ตอนลาง และแมน้ําพังราดตอนบน 
   6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยาย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรี  
ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใชมาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท
การ   คัดแยกขยะใหเปนระบบ สวนของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุนใหภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและการลงทุน
กําจัดใหเปนระบบและถูกตองตามหลักวิชาการ 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 

(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 
(พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) 

  เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
วิสัยทัศน (Vision) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 

“เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
ศูนยกลางทองเที่ยวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและนิเวศ 

แหลงผลไมและครัวสุขภาพไทย” 
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  พันธกิจ (Mission) 
   1) พัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย 
   มีมาตรฐานสูสากล 
   2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
   พัฒนาเศรษฐกิจการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบาน 
   3) พัฒนาและสงเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอยางครบวงจร
   โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
   4) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยาง
   สมดุลและยั่งยืน 
   5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกชวงวัย และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
   6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและการเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาประสงครวม (Ultimate Goals)  
   1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  
   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนา 
   ทรัพยากรมนุษย   
   3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล 

  ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 
   - เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
   - แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและนิเวศ 
   - แหลงผลิตผลไมสินคาเกษตรปลอดภัย 
   - เมืองสมุนไพรแหงเอเชีย  
   - ประตูการคาชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
   - แหลงอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
   เปาหมายการพัฒนาที่ 1: เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
   ตัวช้ีวัด : ดัชนีความกาวหนาของคน (ดานการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) 
สูงกวาเกณฑคาเฉลี่ยของประเทศ 
   ตัวช้ีวัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู 
   ตัวช้ีวัด : สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น 
   ตัวช้ีวัด : มูลคาการคาชายแดนเพิ่มสูงขึ้น 

   เปาหมายการพัฒนาที่ 2: ศูนยกลางทองเที่ยวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและนิเวศ 
   ตัวช้ีวัด : รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

   เปาหมายการพัฒนาที่ 3: แหลงผลไมและครัวสุขภาพไทย 
   ตัวช้ีวัด : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   ตัวช้ีวัด : มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
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  ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 กําหนดประเด็นการพัฒนาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
จํานวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC 
และประเทศเพ่ือนบาน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3: พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร 
(ผลไม ปศุสัตวและประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5: พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6: เพิ่มขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแตละ 
ประเด็นการพัฒนากําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

  แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
“สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายและใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว 

 ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรตนแบบ” 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   (๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด(GPP)ดานอุตสาหกรรม 
   (๒) จํานวนสถานประกอบการที่พัฒนาเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูง 
   (๓) รอยละเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
   (๔) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยว 
   (๕) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด(GPP) ดานการเกษตร 
   (๖) รอยละของจํานวนผูไดรับใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย 
   (๗) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเพิ่มข้ึน 
   (๘) จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งจัดบริการแพทยแผนไทยครบวงจร 
   (9) ระบบความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 
   ประเด็นการพัฒนาที่  1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมสู
อุตสาหกรรมสีเขียว 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินคาเกษตรที่มีคุณภาพได
มาตรฐานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและสรางมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจรและ
ยกระดบัการใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการพัฒนาสังคมและการบิหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 

  2.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  
(พ.ศ. 2566-2570) 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาทุนสังคม ใหประชาชนเขมแข็ง 

สงเสริมแหลงเศรษฐกิจชุมชน ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรมกาวหนา ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

  ประเด็นการพัฒนา 4 ดาน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนการสังคมใหเขมแข็ง 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
   3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
   5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
   6. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 

   ประเด็นการพัฒนาที ่2  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม 
   2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
   3. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
   4. รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการบังคับใชกฎหมาย 
   5. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

   ประเด็นการพัฒนาที ่3  สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและ
อุตสาหกรรมกาวหนา 
   แนวทางการพัฒนา 

   1. สงเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

   2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับสินคาทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพในกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย 

   4. สนับสนุนกิจกรรมรวมระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
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  ประเด็นการพัฒนาที ่4  พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
   แนวทางการพัฒนา    
   1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
 และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ 
   3. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

2.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรของเทศบาลตาํบลกรอกสมบูรณ 

  2.2.1 วิสัยทัศน 
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  เปนองคกรหลักในการพัฒนาและแกไขปญหาใหทองถิ่นดวยความรวดเร็ว 

 โปรงใส  ตรวจสอบได  และประชาชนมีสวนรวม 

  2.2.2 ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ  
   2)  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ทางเทา ถนน สะพานใหสะดวก              
ตอการสัญจร 
   3)  ติดตั้งและขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟา สองสวางและซอมแซมไฟฟา    
สาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร  และเครื่องหมายตางๆ 
   4)  กอสรางตอเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
   5)  กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา แหลงเก็บกักน้ํา  
  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
   2)  สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา   
   3)  พัฒนาสงเสริมการกีฬา นันทนาการและสถานที่ออกกําลังกาย 
  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชนและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
   2)  พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  การบําบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
   2)  การดูแล บํารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      
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  ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สังคม  และสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  ใหการสงเคราะห เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และสวัสดิการสังคม 
   2)  ปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ 
   3)  สงเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสรางสุขภาพของประชาชน 
   4)  รณรงค  สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  พัฒนาระบบการใหการบริการแกประชาชน 
   2)  พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
   3)  พัฒนาการจัดหาพัสดุ ใหเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
   4)  พัฒนาประสิทธิภาพขีดความสามารถของบุคลากรของทองถิ่น 

  2.2.3 เปาประสงค 
   1)  ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตร  
   รวมทั้งไดรับบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   2)  ชุมชนอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
   และดานการจัดการศึกษา ใหดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 
   3)  ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอใหเกิดภูมิคุมกัน 
   ทางเศรษฐกิจ 
   4)  เปนตนแบบในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพ่ิม
   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
   5)  ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง  รวดเร็วและเปนธรรม  มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้ง 
   รางกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนผูสูงอายุ คนผูพิการและผูประสบปญหาทางสังคม
   ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง มีอาชีพพ่ึงพาตนเองได 
   6)  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการ
   มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  2.2.4 ตัวชี้วัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ 7๐ 
   2)  ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ 7๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว 
   ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   
   3)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 70 และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
   4)  ประชาชนรูจัดการจัดการขยะมูลฝอยรอยละ 70 และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
   ในเขตเทศบาล 
   5)  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นรอยละ 70 และปญหายาเสพติดลดลง 
   6)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ 7๐ 
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  2.2.5 คาเปาหมาย 
   ๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 
   ๒)  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา 
    - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 
   ๓)  ดานเศรษฐกิจ 
    - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 
   ๔)  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
    - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 
   ๕)  ดานคุณภาพชีวิต  สังคมและสาธารณสุข 
    - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 
   6)  ดานการบริหารงานและการจัดการบานเมืองท่ีดี 
     - คาเปาหมาย จํานวน       โครงการ 

  2.2.6 กลยุทธ 
   1)  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน  ๆ
   2)  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ทางเทา ถนน สะพานใหสะดวก
ตอการสัญจร 
   3)  ติดตัง้และขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟา สองสวางและซอมแซมไฟฟา  
สาธารณะ สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายตางๆ 
   4)  กอสรางตอเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
   5)  กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา แหลงเก็บกักน้ํา  
   6)  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
   7)  สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   
   8)  พัฒนาสงเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกกําลังกาย 
   9)  สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชนและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
   10)  พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   11)  การบําบัดและจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
   12)  การดูแล บํารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   13)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน     
   14)  ใหการสงเคราะห เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและสวัสดิการสังคม 
   15)  ปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ 
   16)  สงเสริมการบริการสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพของประชาชน 
   17)  รณรงค  สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   18)  พัฒนาระบบการใหการบริการแกประชาชน 
   19)  พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
   20)  พัฒนาการจัดหาพัสดุใหเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
   21)  พัฒนาประสิทธิภาพขีดความสามารถของบุคลากรของทองถิ่น 
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  2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   ๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐานที่จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
   ๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
   ๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
   ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  2.2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
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2.3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
  2.3.1 การวิเคราะหกรอบการทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดใชการ
วิ เ ค ร า ะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ  Trend ป จ จั ย แ ล ะ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ    
ดานสังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  จุดแข็ง (Strength) 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ไดวิเคราะห SWOT พบวาเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีจุดแข็ง ดังนี้ 
  1. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแกไข
  ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
  2. ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศนและยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 
  3. พ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณไมกวางซ่ึงงายตอการบริหาร 
  4. ถนนภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนลาดยางและคอนกรีต ทําใหประชาชนสัญจรไปมาและ
  ขนสงพืชผลทางการเกษตรไดสะดวก 
  5. มีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนวย EMS หนวยกูชีพกูภัย เพ่ือชวยเหลือประชาชน  
  ผูประสบเหตุไดทันท ี
  6. ประชาชนยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและมีความรัก ความสามัคคี     
  เปนหนึ่งน้ําใจเดียวกัน 

  จุดออน (Weakness) 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ไดวิเคราะห SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีจุดออน ดังนี้ 
  1. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการจํานวน
  จํากัดไมเพียงพอ 
  2. การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพ้ืนที่ ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาด
  การบริหารจัดการกลุมท่ีดี 
  3. ขาดแหลงน้ําผิวดินสําหรับอุปโภคและบริโภค ตลอดป 
  4. ไมมีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 

  โอกาส (Opportunity) 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดวิเคราะห  SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีโอกาส ดังนี้ 
  1. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายชองทาง  
  ไดแก จังหวัด กรมที่สังกัด และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพ่ิมมากขึ้น 
  2. นโยบายรัฐที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตร   
  แนวทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของ
  ประชาชน กระตุนชุมชนพ่ึงตนเอง 
  3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการรวมกลุมสรางเครือขายทําใหมีการติดตอสื่อสาร  
  ประสานงานรวมกันและดําเนินกิจกรรม/โครงการรวมกัน 
  4. กฎหมาย/ระเบียบ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น 
 



 30 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ                                                        

  อุปสรรค (Threat) 
  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ไดวิเคราะห  SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีอุปสรรค ดังนี ้
  1. การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามกรอบอํานาจ หนาที่ กฎหมาย 
  ระเบียบ ขอบังคับที่บัญญัติไวเทานั้น 
  2. ปญหาทางการเมืองระดับประเทศสงผลตอการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นลาชา 
  3. ความไมเขาใจอันดีระหวางนักการเมืองทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายและแตกแยกในสังคม 
  4. ปญหาโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอการดํารงชีพและการ
  ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมที่ตองพ่ึงพาธรรมชาติ 
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 2.3.2 ประเมินสถานการณ์สภายแวดล้อมนอกที่เกีย่วข้อง 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1. ถนนในเขตเทศบาลและในพ้ืนท่ีการเกษตร
ยังมีสภาพเป็นหลมุบ่อ ยากต่อการสัญจรและ
การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
 

ถนนในเขตเทศบาลที่เป็นจุดเสี่ยง - การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลและปรมิาณการจราจรที่มากข้ึนจึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างเป็นระบบ 

2. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ ส าหรับจุดที่มี
ความจ าเป็นและจดุเสี่ยงต่าง ๆ  
 

จุดล่อแหลม/จุดเสี่ยงภยั -  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลดปญัหาได้ระดับหนึ่ง 

2. ปัญหาด้าน
สาธารณสขุและ
สังคม 

1. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจใน
การป้องกันโรคระบาดต่างๆ ท าใหย้ากต่อการ
ป้องกัน 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล -  ความเจริญของโลกท าให้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ท าอยู่รอดในสังคม 

2. ประชาชนชนยังขาดความสนใจในการรักษา
สุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล -  สภาพอากาศและสภาพสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้น 

3. การแพรร่ะบาดของยาเสพติด ยังคงมีอยู่ใน
สังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกัน 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล -  มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ ท าให้ยากต่อการปอ้งกันและ
สกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้กค็ือการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม โดยเน้นที่
สถาบันครอบครัว 

4. ปัญหาที่เกดิจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพย์สิน นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้
ในระดับหนึ่ง 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล -  ปรากฏการทางธรรมชาติ ท าใหส้ภาวะอากาศฤดูกาลของโลกเปลีย่นแปลง 
เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
3. ปัญหาด้าน
แหล่งน้ า 
 

1. ขาดระบบบรหิารการจัดการน้ าที่ดี 
เนื่องจากในฤดูแล้งจะประสบปญัหาการขาด
แคลนน้ า 
 

พื้นที่ท่ีประสบปัญหาในเขตเทศบาล 
 

-  การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปญัหาขาด
แคลนน้ าและปัญหาน้ าท่วมได้ดีทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ า  การขุด
สระน้ าใหม่และการขุดลอกสระน้ า การขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมบ่อบาดาล  

2. ขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคที่
สะอาดและเพยีงพอ  
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  น้ าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค เป็นปัจจัยท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต ท้องถิ่น
ต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน 

4. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน 

1. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร 
ท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  สภาพอากาศ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาล
อย่างเดียว ไมเ่พียงพอท่ีจะสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

2. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพซึ่ง
กลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคญัในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนเนื่องจากไม่มีตลาดที่จะจ าหน่ายหรือ
แหล่งรับซื้อ 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งไดด้ีกว่า   ทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลติ 

3. การขาดความสนใจและความกระตือรือร้น 
จริงจริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ีเองในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือของ
ภาครัฐท าให้ โครงการที่รัฐส่งเสรมิไม่ประสบ
ความส าเร็จ 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  โครงการส่งเสริมต่างๆ ท่ีรัฐจดัให้กับชุมชน จะประสบความส าเร็จมากหรือ
น้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน 

4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การลงทุน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  การส่งเสรมิให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
5. ปัญหาด้าน
การศึกษา      
การศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การกฬีาและ
นันทนาการ 

1. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาด
มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

-  การบริหารจดัการอย่างมีมาตรฐานในทุกด้าน เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมคีวามรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

2. ประชาชนยังขาดแหล่งเรยีนรู้ทีเ่ป็น
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศกึษานอก
ระบบ ท าให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการณ์บ้านเมือง 
 

เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ ์
 
 
 

-  การศึกษาไม่มีทีส่ิ้นสดุ การศึกษานอกระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
สร้างกระบวนการคดิและการเรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิดการค้นพบศกัยภาพของ
ตนเองและของชุมชนท้องถิ่น 

3. การเสื่อมศลีธรรมทางศาสนาของคนท าให้
ไม่มีที่ยดึเหนียวจติใจ ส่งผลให้เกดิปัญหาสังคม
ตามมา 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม ท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคม สมควรที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ 

4. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามภูมปิัญญา
ชาวบ้าน เริ่มสญูหายเนื่องจากไมไ่ด้รับความ
สนใจจากเยาวชนรุ่นหลัง 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

-  วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแตโ่บราณจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่จะสญู
หายไปหากไมม่ีการด ารงรักษาไว ้

5. ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการตื่นตวัในการเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

-  การกีฬาจะพัฒนาเข้าสูร่ะบบอาชีพมากข้ึน การเล่นกีฬาในอนาคตจะ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้  นอกจากนี้การกีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพท่ีดีและ
กระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน  ดังนั้น จึง
สมควรที่จะมีการสนับสนุนการเลน่กีฬาในทุกรูปแบบให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ในทุกเพศและทุกวัย 
 

 

 



34 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

1. ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ดา้น
การเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยังอ่อนแอ 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

-  การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อ 
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะท าให้สังคม
เกิดความสมดลุ 

2. ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง และการ
บริหารหรือพัฒนาท้องถิ่นท าให้การด าเนินการ
เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 
 

-  การพัฒนาและการแก้ปญัหาหรอื การวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจาก    ทุกฝ่าย 

3. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบรหิารงานของ
เทศบาลท าให้เกดิความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

-  เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและนับวันภารกิจจะเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากับประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4. ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุง
กระบวนการท างาน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดีทีสุ่ด มากกว่า
ที่เป็นอยู่ 
 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์

-  การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิง่ที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการ ดงันั้น 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตส านึกในการให้บริการที่ด ี

5. ระบบบริหารจัดการของภาครฐัยังมี
กฎระเบียบที่มาก ท าให้การให้บรกิาร
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมีขั้นตอน
มาก 
 

พนักงาน  เจ้าหน้าที ่
ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์

-  การอธิบายและการประชาสัมพนัธ์ การท าความเข้าใจให้กับประชาชน ใน
พื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการท างานของระบบราชการ 

7. ปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

1. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลัง จะ
สร้างปัญหาให้กับสังคมและชุมชน หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปญัหา      ท่ียากจะ
แก้ไข 

ชุมชนในเขตเทศบาล -  ควรจะมีการสร้างระบบบรหิารจัดการการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนือ่งจากนับวันปริมาณขยะที่ก าจัดยาก และ
ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.3 แผนงานสาธารสุข 
1.4 แผนงานการศึกษา 
1.5 แผนงานการพาณิชย ์

 
 
 

8 
 

61 
1 

12 
14 

 
 
 

15,150,000 
 

41,664,640 
500,000 

19,650,000 
25,307,000 

 
 
 

8 
 

61 
1 

12 
14 

 
 
 

15,150,000 
 

41,664,640 
500,000 

19,650,000 
25,307,000 

 
 
 

8 
 

61 
1 

12 
14 

 
 
 

15,150,000 
 

41,664,640 
500,000 

19,650,000 
25,307,000 

 
 
 

8 
 

61 
1 

12 
14 

 
 
 

15,150,000 
 

41,664,640 
500,000 

19,650,000 
25,307,000 

 
 
 

8 
 

61 
1 

12 
14 

 
 
 

15,150,000 
 

41,664,640 
500,000 

19,650,000 
25,307,000 

 
 
 

40 
 

305 
5 

60 
70 

 
 
 

75,750,000 
 

208,323,200 
2,500,000 

98,250,000 
126,535,000 

รวม 96 102,271,640 96 102,271,640 96 102,271,640 96 102,271,640 96 102,271,640 480 511,358,200 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 
2.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

1 
38 

 

 
 
 
 
 

500,000 
6,777,000 

 

 
 
 
 
 

1 
38 

 

 
 
 
 
 

500,000 
6,777,000 

 

 
 
 
 
 

1 
38 

 

 
 
 
 
 

500,000 
6,777,000 

 

 
 
 
 
 

1 
38 

 

 
 
 
 
 

600,000 
6,777,000 

 

 
 
 
 
 

1 
38 

 

 
 
 
 
 

600,000 
6,777,000 

 

 
 
 
 
 

5 
190 

 

 
 
 
 
 

2,500,000 
33,885,000 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.4 แผนงานกีฬาและ
นันทนาการ 

 
4 

 
1 

 
500,๐๐๐ 

 
150,000 

 
4 

 
1 

 
500,๐๐๐ 

 
150,000 

 
4 

 
1 

 
500,๐๐๐ 

 
150,000 

 
4 

 
1 

 
500,๐๐๐ 

 
150,000 

 
4 

 
1 

 
500,๐๐๐ 

 
150,000 

 
20 

 
5 

 
2,500,๐๐๐ 

 
750,000 

รวม 44 7,927,000 44 7,927,000 44 7,927,000 44 8,027,0000 44 8,027,0000 220 39,835,000 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

170,000 
1,000,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

170,000 
1,000,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

170,000 
1,000,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

170,000 
1,000,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

170,000 
1,000,000 

 
 
 

25 
5 

 
 
 

850,000 
5,000,000 

รวม 6 1,170,000 6 1,170,000 6 1,170,000 6 1,170,000 6 1,170,000 30 5,850,000 
4.ยุทธศาสตร์การด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
4.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 
 

715,000 
๖9๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 
 

715,000 
๖9๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 
 

715,000 
๖9๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 
 

715,000 
๖9๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 
 

715,000 
๖9๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

55 
30 

 
 
 
 
 
 
 

3,575,000 
3,450,000 

รวม 17 1,405,000 17 1,405,000 17 1,405,000 17 1,405,000 17 1,405,000 85 7,025,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตสังคม
และสาธารณสุข 
5.1 แผนงานงบกลาง 
5.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
5.3 แผนงานสรา้งความ
เข็มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

3 
 

19 
 

4 
8 

 
 
 

6,000,000 
 

1,365,000 
 

90,000 
393,000 

 
 
 

3 
 

19 
 

4 
8 

 
 
 

6,000,000 
 

1,365,000 
 

90,000 
393,000 

 
 
 

3 
 

19 
 

4 
8 

 
 
 

6,000,000 
 

1,365,000 
 

90,000 
393,000 

 
 
 

3 
 

19 
 

4 
8 

 
 
 

6,000,000 
 

1,365,000 
 

90,000 
393,000 

 
 
 

3 
 

19 
 

4 
8 

 
 
 

6,000,000 
 

1,365,000 
 

90,000 
393,000 

 
 
 

15 
 

95 
 

20 
40 

 
 
 

30,000,000 
 

2,280,000 
 

450,000 
1,965,000 

รวม 34 7,848,000 34 7,848,000 34 7,848,000 34 7,848,000 34 7,848,000 170 34,695,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและ
การจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
6.2 แผนงานสรา้งความ
เข็มแข็งของชุมชน 
6.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 

11 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

740,000 
 

390,000 
 

500,000 

 
 
 
 

11 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

740,000 
 

390,000 
 

500,000 

 
 
 
 

11 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

740,000 
 

390,000 
 

500,000 

 
 
 
 

11 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

740,000 
 

390,000 
 

500,000 

 
 
 
 

11 
 

5 
 

1 

 
 
 
 

740,000 
 

390,000 
 

500,000 

 
 
 
 

55 
 

25 
 

5 

 
 
 
 

3,700,000 
 

1,950,000 
 

2,500,000 

รวม 17 1,630,000 17 1,630,000 17 1,630,000 17 1,630,000 17 1,630,000 85 8,150,000 
รวมทั้งสิ้น 214 122,251,640 214 122,251,640 214 122,251,640 214 122,351,640 214 122,351,640 1,070 611,458,200 
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2. บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก 
สระน ้า 
 

เพื่อกักเก็บน ้า
ช่วงฤดูฝนไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

ขุดลอกสระน ้าพร้อมท้าราง
ระบายน ้าเสีย ภายในเขต
เทศบาล จ้านวน 1 แห่ง  
จุดพิกัดเริ่มต้นโครงการ
13°46'33.77"N, 
101°39'28.61"E  
รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่
เทศบาลก้าหนด 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ที่ใช้น ้ามีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
น ้าอุปโภค
และบรโิภคที่
สะอาดอย่าง
เพียงพอ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคและ 
บริโภค ตลอดปี
หรือในช่วง 
ฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขต
เทศบาล  พิกัด 
13°46'28.95"N, 
101°39'48.36"E 
รายละเอียดตาม 
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ที่ใช้น ้ามีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคและ
บริโภคทีส่ะอาด
อย่างเพียงพอ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการต่อเติมและ
ดัดแปลงอาคาร 
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ชั น 2 
เป็นห้องประชุม
เทศบาล 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประชุมสมัมนา 
จัดนิทรรศการ 
ที่เพียงพอและ 
เหมาะสม 
 

ต่อเติมและดัดแปลง
อาคารป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ให้ชั น  2  
เป็นห้องประชุม  พิกัด 
13°47'36.34"N, 
101°38'28.83"E 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการ
ที่เทศบาลก้าหนด 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ที่ใช้อาคารมี
ความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีในการ
ประชุม สมัมนา 
และด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารส้านักงาน
เทศบาล 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
ที่เพียงพอและ
สะดวกต่อผู้มา 
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน พิกัด 
13°47'35.12"N, 
101°39'29.96"E 
รายละเอียดตาม 
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ทีม่าใช้บริการ
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้าง ปรับปรุง  
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
ของเทศบาล 

เพื่อก่อสร้าง  
ปรับปรุงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้าง
เชน่ห้องน ้า 
อาคารส้านักงาน  
รวมถึงสิ่งปลูก 
สร้างที่ยึดติดกับ
อาคาร  งานดิน 
ถม งานปรับพื นที่ 
งานผิวจราจร งาน
ปูกระเบื อง งาน
ท่อระบายน ้า  
งานระบบประปา 
งานคอนกรีต ฯลฯ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาล 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ทีม่าใช้บริการ 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีความพร้อม
ส้าหรับใช้งาน 
ให้ได้มาตราฐาน
และเหมาะสม 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการจดัซื อที่ดิน
เพื่อใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล 

เพื่อให้มีที่ดิน
ส้าหรับการบรหิาร
จัดการของ
เทศบาล 
 

จัดซื อท่ีดิน จ้านวน  1 
แห่ง 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 100 
ของขนาด
ที่ดินท่ีจัดซื อ 

มีที่ดินส้าหรับ
ด้าเนินกิจการ
ของเทศบาล 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ภายในอาคาร 
ส้านักงานเทศบาล 

เพื่อให้อาคารมี
ความสวยงาม 
เหมาะสมส้าหรบั
การปฏิบัติงาน 
 

ก่อสร้างปรับปรุงภายใน
อาคารส้านักงาน 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการ
ที่เทศบาลก้าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ทีม่าใช้บริการ
มีความพึง
พอใจ 

สถานท่ี
ราชการ
สวยงาม 
เหมาะสม
ส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการก่อสร้าง
รั วรอบบริเวณสระ
น ้า 

1.เพื่อป้องกันเด็ก 
ๆลงไปเล่นน ้าใน
สระซึ่งอาจจมน ้า
และเสียชีวิตได ้
2.เพื่อป้องกัน
บุคคลภายนอก
เข้าไปหาปลาใน
พื นที่ดังกล่าว 
3.ป้องกันเศษ
ถุงพลาสติก
กระดาษพัดปลิว
ลงในสระท้าให้
เกิดสกปรก 

ก่อสร้างรั วสระน ้าเทศบาล
สูง 2 ม. ยาว 108 ม. 
ประตเูหล็กขนาด
8.00x2.00 ม.  
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  
N 13.74476  
E 101.65821 
จุดสิ นสุดโครงการ  
N 13.77482 
E 101.65751 ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนแผนผัง 
ที่เทศบาลก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ทีม่าใช้บริการ
มีความพึง
พอใจ 

เศษขยะและ
สิ่งปฏิกูลไม่
สามารถไหล
ลงในสระได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอย
เทศบาล 18/5 
เชื่อมต่อถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอย
เทศบาล 18 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ 
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 195.00 เมตร พร้อมท้าหูช้าง
พื นที่ 16.00 ตารางเมตร รวมพื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,381.00 
ตารางเมตร  และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทาง
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด  
N 13.772682, 
E 101.650088 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.77681, 
E 101.648283 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

911,000 911,000 911,000 911,000 911,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนนสัญจรไป
มาได ้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจาก
บริเวณบา้น
นางสาวนัฐวรรณ 
โพธิ์เกิด เช่ือมต่อ
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย
เทศบาล 18/5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ 
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 120.00 เมตร พร้อมท้าหูช้าง
พื นที่ 9.00 ตารางเมตร รวมพื นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 729.00 ตาราง
เมตร  และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทางไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 x 1.00
เมตร จา้นวน 10 ท่อน 1 จุด  
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.772631, 
E 101.648854 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.773712, 
E 101.648844 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1  พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนนสัญจรไป
มาได ้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย
เทศบาล 18/4 
ต่อจากเดมิช่วง   
ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ 
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 149.00 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 745.00 
ตารางเมตร  และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทาง
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด  
N 13.778372, 
E 101.658419 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.778537, 
E 101.659799 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนนสัญจรไป
มาได ้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอย
เทศบาล 18/4 
ต่อจากเดมิช่วงที่ 
4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ 
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 108.00 เมตร หรือมพีื นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 
ตารางเมตร  และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทาง
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด  
N 13.778537, 
E 101.659799 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.778647, 
E 101.660818 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

363,000 363,000 363,000 363,000 363,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนนสัญจรไป
มาได ้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจาก
ซอย 18/3  
ต่อจากเดมิ  

เพื่อให้มีถนน
ที่ได้มาตรฐาน
ส้าหรับการ
สัญจรไปมา
และขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 191.00 เมตร หรอืมีพื นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 995.00 
ตารางเมตร และวางท่อระบายน ้า   
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40X1.00 
เมตร จา้นวน 4 จุดๆละ 7  ท่อน จ้านวน 
รวม 28 ท่อน  
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.78485,  
E 101.65379 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.783900 
E 101.655310 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 ,ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

642,000 642,000 642,000 642,000 642,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
เสรมิผิวแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต  
ซอยเทศบาล 18 
ช่วงบ้าน 
นายทองย้อย  
เอี่ยมดี  ถึงบ้าน 
นายสายันณ์  
บานวงษ์  

เพื่อให้มีถนน
ที่ได้มาตรฐาน
ส้าหรับการ
สัญจรไปมา
และขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
พื นผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หรือมี
พื นทีแ่อสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
เดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 

บ้านนาย
ปราโมทย์  
เนื่องเกต ุ

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ 
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว  
210 ม.หนา  0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,050ตร.ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าคสล.ขนาด Ø 0.80 x  1.00 ม.  
จ้านวน 135 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด  
1.00 X 1.00  ม. จ้านวน 15 บอ่ และลง
ลูกรังทางทั งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 ม.
พิกัด 13°46'28.76"N, 
101°39'38.66"E ถึงพิกัด 13°46'  
25.80"N,101°39'36.83"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนนสัญจร
ไปมาได ้
อย่าง
สะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยปัม้
คาลเท็กซ ์

 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวกทุก
ฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
55  ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที ่คสล 
ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. พิกัด
13°45'57.94"N,101°39'37.20"E 
ถึงพิกัด13°45'58.10"N, 
101°39'35.80"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

143,000 
 

143,000 
 

143,000 
 

143,000 
 

143,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เทศบาล 23 
ถึงซอย 25 
 

1.เพื่อให้
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการใช้ถนนได ้
3.เพื่อแก้ไขปญัหา
น ้าท่วมชังในชุมชน
และเส้นทาง
จราจรอยา่งยั่งยืน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
480 ตร.ม.และท้าหูช้างมีพื นท่ีคสล. 
12ตารางเมตร รวมพื นท่ีคสล.  
ไม่น้อยกว่า492 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด  Ø0.60 
x100เมตรจา้นวน 8 ท่อนและลง
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างๆละ 0.05
เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการN 
13.79411 E 101.64046  
จุดสิ นสุดโครงการN 13.79431 
E 101.63966 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

345,000 
 

345,000 
 

345,000 
 

345,000 
 

345,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปใช้ถนน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย
บ้านนาย
เหลี่ยม       
โฉมเล็ก 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3 ม. ยาว  
84 ม.หนา  0.15 ม. ขยายถนน คสล.เดิม 
กว้าง 0.30 ม.ยาว 84 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 277 ตร.ม. 
พิกัด 13°46'43.19"N,101°40' 
0.19"E  ถึงพิกัด 13°46'43.30"N, 
101°40'2.97"E   
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย
เทศบาล 25 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.พร้อมท้าหูช้าง
มีพื นท่ี คสล. 24 ตารางเมตร รวมพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร และลง
ลูกรังทั งสองข้างๆ ละ0.50 เมตร จุดเริม่ต้น
โครงการ N 13.79364 E 101.63943 
จุดสิ นสุดโครงการN 13.79463 
E 101.63943  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ข้างบ้านนาง
กาญจนี     
โพธิ์ชู 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 ม.  
ยาว 150 ม.หนา  0.15 ม. หรือมีพื นท่ี  
คสล.ไม่น้อยกว่า  375ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่
ทางทั งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. พิกัด 
13°47'37.13"N,101°38'21.94"E   
ถึงพิกัด 13°47'39.94"N,101°38'22. 
70"E  ก่อสรา้งตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

494,000 
 

494,000 494,000 494,000 494,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล. แยก
เข้าบ้านนาย
สม  เกาะ
ยางเผือก 
ต่อจากเดมิ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว 
70 ม.หนา  0.15 ม. หรือมีพื นที ่ คสล.ไม่
น้อยกว่า  280ตร.ม.  พร้อมลงลกูรังไหล่
ทางทั งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 ม.  พิกัด 
13°46'43.47"N,101°40'16.65"E  ถึง
พิกัด 13°46'41.03"N,101°40'16. 
30"E  ก่อสรา้งตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อจาก 
ซอยเทศบาล  
9  ข้างบ้าน 
นายสมศักดิ์  
วงษ์เพ็ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
ม. ยาว 40 ม.หรือมีพื นท่ี  คสล.ไม่
น้อยกว่า  200 ตร.ม. และลงลูกรงั
ไหล่ทางทั งสองข้าง กว้างข้างละ 
0.30 ม.พิกัด13°46'23.42"N, 
101°39'58.65"E  ถึงพิกัด 
13°46'23.99"N, 
101°40'0.06"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

112,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการ
ขยายถนน  
คสล. 2 ฝั่ง
ถนนซอย
เทศบาล  6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างขยายถนน คสล. 2  ฝั่ง ถนนซอย
เทศบาล 6 บริเวณช่วงบ้านนายปราโมย์ 
เนื่องเกตุ จ้านวน 2 จุด โดยมรีายละเอียด
ดังนี  จุดที่  1  ขยายถนน  คสล.ฝัง่บ้านนาย
ปราโมทย์ เนื่องเกตุ  กว้าง  2  ม.ยาว 62 
ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า  124 ตร.ม. พิกัด13°46'28.17"N, 
101°39'37.91"E   ถึงพิกัด 
13°46'26.30"N,101°39'36.80"E    
จุดที่  2  ขยายถนน คสล. ฝั่งตรงข้ามบ้าน 
นายปราโมทย์  เนื่องเกตุ  กว้างเฉลี่ย  5  ม. 
ยาว  100 ม. หนา 0.15  ม. หรอืมีพื นท่ี  
ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. พิกัด
13°46'28.33"N,101°39'38.47E   
ถึงพิกัด 13°46'25.49" 
N,101°39'36.73"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

349,440 
 

349,440 
 

349,440 
 

349,440 
 

349,440 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ถนนเส้นนี 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. ข้าง
บ้านนายสมศักดิ์   
คุ้มทอง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกทุก
ฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3  
ม.  ยาว200  ม.  หนา  0.15  ม.  
หรือมีพื นท่ี  คสล.ไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม. จดุเริม่ต้น 
13°46'43.41"N,101°40'17.27E 
จุดสิ นสุด 13°46'41.02" 
N,101°40'16.30"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ที่ใช้ถนน
ได้ รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 โครงการขยาย
ถนนลาดยางสาย 
3079 จาก กม.
11 + 780 ถึง 
กม.14 + 581 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกทุก
ฤดูกาล 

ขยายถนนลาดยางแอสฟัลส์ติค  ผวิ
จราจรขนาดกว้าง 4 เลน  ไหล่ทาง
กว้าง ข้างละ 2 ม. ยาว 2,800 ม.
พร้อมระบบระบายน ้าและไฟฟ้าสอ่ง
สว่างทั งสองข้างถนน  จุดเริ่มต้น
13°48'15.31""N, 
101°37'21.74"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,00
0 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ที่ใช้ถนน
ได้รับ
ความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้าน
นายจอง  
กัณฑษา 
ต่อจากเดมิไป
สระประปา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 
200  ม.  หนาเฉลี่ย 0.70 ม. ปรมิาตรดิน
ลูกรัง จ้านวน 700  ลบ.ม.พิกัด 
13°46'36.09"N,101°39'40.29"E   
ถึงพิกัด13°46'37.39"N, 
101°39'35.89"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการ
ก่อสร้างขยาย
ถนน  คสล. 
บริเวณซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างขยายถนน คสล. ขนาดกวา้ง 8.50 
ม. ยาว 74 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 629 ตร.ม. พิกัด 
13°46'2.64"N,101°39'44. 
68"E ถึงพิกัด 13°46'0.20"N, 
101°39'44.31"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

372,200 
 

372,200 
 

372,200 
 

372,200 
 

372,200 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



56 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
ข้างโรงงาน
แอลต้า 

 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ 
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  ม. 
ยาว 250 ม.หนา  0.15 ม. หรือ
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้าง
ข้างละ 0.50  ม. พิกัด 
13°47'50.23"N,101°37'57.55"
E    ถึงพิกัด 13°47'58.28"N, 
101°37'58.42"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ 
ถนน
สัญจรไป
มาได ้
อย่าง
สะดวก  
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ต่อ
จากซอย 20 ถึง
ถนน ค.ส.ล. เดิม  
ซอย 22 พร้อม
วางท่อระบายน ้า 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับ
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
6 เมตร ยาว 525 เมตร 
และท้าหูช้าง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 10 เมตร รวมมี
พื นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
3,195 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาด  Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จา้นวน 2 ช่วง ๆละ8
ท่อน เป็นจ้านวน 16 ท่อน 
และขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร จา้นวน 3 ช่วง ๆ ละ 
8 ท่อน เป็นจ้านวน 24 
ท่อน พร้อมลงลูกรังปิดไหล่
ทางทั งสองข้าง ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 
ป้าย โดยใช้รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

2,125,500 2,125,500 2,125,500 2,125,500 2,125,500 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ซอย 18/5 และ
ถนน ค.ส.ล. 
แยกจากซอย 
18/5 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับ
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 
18/5 กว้าง 7 เมตร ยาว 
195 เมตร และท้าหูช้าง
ขนาดกว้าง 4 x 4 เมตร
และถนน ค.ส.ล. แยกซอย 
18/5 กว้าง 6 เมตร ยาว 
170 เมตร รวมมีพื นที่ ค.
ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,401 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน ้า ค.ส.ล. ส้าเร็จ 
รูปขนาด ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร จ้านวน 10 
ท่อน ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 
ป้าย โดยใช้รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200 ร้อยละ  
80 ของ 
ประชาชน 
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ต่อ
จากเดิมซอย
เทศบาล 3  

เพื่อให้มีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ส้าหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่
เทศบาลก้าหนด 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ร้อยละ  
80 ของ 
ประชาชน 
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกสบ
ายในการ
เดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ซอย 33 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับ
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยมี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง  200  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ ค.ส.ล. 1,200  ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมเทคอนกรีตหูช้าง 
2 ข้าง พื นท่ี ค.ส.ล. 16 
ตารางเมตร รวมพื นท่ี ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 1,216 ตาราง
เมตร จดุเริ่มต้นโครงการพิกดั 
N 13.79194,                
E 101.64250 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด 
N 13.79367,  
E 101.64290 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

894,000 
 

894,000 894,000 
 

894,000 894,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. จาก
ซอย 18 ไป
ฟาร์มเปด็  
(ต่อจากเดิม) 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยมี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
570 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 2,850 ตาราง
เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น ้า   
 ค.ส.ล. ขนาด 0.40X1.00 
เมตร จา้นวน 3  แถว  
แถวละ 7  ท่อน รวมเป็น 
จ้านวน 21  ท่อน 
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.78247,  
E 101.65372 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.78151 
E 101.64872 
 

1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น 
ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาลก้าหนด 

        

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 17  
(ต่อจากเดิม) 

เพื่อให้มีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ส้าหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 17 
(ต่อจากเดิม) โดยมีปริมาณงาน พื นผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมระยะทาง 76 เมตร หรอืมี
พื นที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 532 ตาราง
เมตร และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร  
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.79315 
E 101.64195 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.79383 
E 101.64211 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น 
ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาลก้าหนด 

355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
สบายใน
การ
เดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 17/1 
 

เพื่อให้มีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ส้าหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 17 
(ต่อจากเดิม) โดยมีปริมาณงาน พื นผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมระยะทาง 81 เมตร หรอืมี
พื นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 567 ตาราง
เมตร และลงลูกรังปิดขอบไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร  
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.79383 
E 101.64211 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.79367 
E 101.64286 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น  
ท.1 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาลก้าหนด 

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
สบายใน
การ
เดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า 
ซอยเทศบาล 1  

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาน ้าท่วม
ขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. ขนาด   
Ø 0.60 x 1.00 เมตร  จ้านวน 112 
ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จ้านวน 7 
บ่อ รวมระยะทางยาว 119 เมตร
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.78142,  
E 101.65998 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.78239 
E 101.66043 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้า
ได้ทัน
ในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมท่อ
ระบายน ้าเดิม
บริเวณด้านหลัง
แนวเขตบ้านนาย
ทองค้า ศรีสอาด 
ถึงสระกักเก็บน ้า
ชุมชนอ้านวยสุข 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาน ้าท่วม
ขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กปรับลดขนาดจ้านวน 3 จุด 
จ้านวนท่อระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรวม 148 ท่อน และบ่อพัก
พร้อมฝาปดิจ้านวนรวม 6 บ่อ  
จุดที่ 1 วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 
1.20 x 1.00 เมตร จ้านวน 62 
ท่อน เชื่อมต่อบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ ขนาด 1.50x1.00 
เมตร จา้นวน 3 บ่อ 
จุดที่ 2 วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 
1.00 x 1.00 เมตร จ้านวน 70 
ท่อน เชื่อมต่อบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ ขนาด 1.20x1.00 
เมตร จา้นวน 3 บ่อ 
จุดที่ 3 วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน 16 
ท่อน เชื่อมต่อบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ  
ขนาด 1.20x1.00 เมตร   
รวมระยะทางยาว 154 เมตร 

676,000 676,000 676,000 676,000 676,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้า
ได้ทัน
ในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.778655,  
E 101.660881 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.777270 
E 101.661077 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
เทศบาล 18 ต่อ
จากเดิม เชื่อมต่อ
ซอยเทศบาล 
18/4 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร จา้นวน 365 ท่อน และบ่อพัก 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
จ้านวน 7 บ่อ  
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.780374,  
E 101.656277 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.780643 
E 101.657534 
รวมระยะทางยาว 372 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้า
ได้ทัน
ในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ซอยเทศบาล 19  
ต่อจากเดมิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จา้นวน 158 ท่อน พร้อมบอ่พัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 15 บ่อ  
รวมระยะทางยาว 173 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้า
ได้ทัน
ในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ซอยเทศบาล 20  
เชื่อมต่อจากเดมิ 
จ้านวน 2 จุด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จา้นวน 60 ท่อน และบ่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
จ้านวน 7 บ่อ  
จุดที่ 1 วางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จา้นวน 20 ท่อน และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
จ้านวน 3 บ่อ 
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.787218,  
E 101.650961 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.796955 
E 101.650668 
จุดที่ 2 วางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จา้นวน 40 ท่อน และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
จ้านวน 4 บ่อ 
รวมระยะทางยาว 67 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้า
ได้ทัน
ในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N 13.786894 
E 101.650685 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.787033 
E 101.650847 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล.  
พร้อมบ่อพัก 
คสล.ส้าเร็จรูป        
ซอยเทศบาล  
7 

เพื่อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. 
จ้านวน 642 ท่อน  พร้อมวางบ่อพัก  
คสล.ส้าเร็จรูป จา้นวน 58 บ่อ  
รวมระยะทางยาว 700 เมตร 
และก่อสร้างทางเท้า 2 ข้างถนน กว้าง
ข้างละ 2 ม.  ยาว 1,400 ม. พรอ้ม
ติดตั งไฟส่องสว่างชนิด  LED 2 ข้างทาง  
ช่วงที่  1  พิกัด
13°46'34.28"N,101°39' 52.64"E   
ถึงพิกัด13°46'46.25"N, 
101°40'8.95"Eช่วงที่ 2 พิกัด
13°46'34.02"N,101°39'52.61"E  
ถึงพิกัด 13°46'43.68"N, 
101°40'9.71"E  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยใช้
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผงัและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

1,756,400 
 

1,756,400 
 

1,756,400 
 

1,756,400 
 

1,756,400 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
ทันในฤดูช่วง
ฝน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
ซอยเทศบาล 
6/7 

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 200 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 20 บ่อ รวมระยะทางยาว 220 
เมตร จดุเริ่มต้นโครงการพิกดั                     
N 13.778910° 
E 101.669368° 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.786106,  
E 101.649620 ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

442,000 442,000 442,000 442,000 442,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ซอยเทศบาล 
7/2 

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 250 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ้านวน 25 บ่อ รวมระยะทางยาว 250 
เมตร จดุเริ่มต้นโครงการพิกดั                     
N 13.778937,  
E 101.669361 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.778756,  
E 101.671723 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 ร้อยละ  
80 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ถนน
เส้นนี มี
ความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า  
คสล.บริเวณ
ถนนเทศบาล
ซอย 1 
 

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด ø60 x 1.00 
ม. จ้านวน 109 ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ 
รวมระยะทางยาว 119 เมตร 
พิกัด 13°46'53.05" 
N,101°39'35.91"E 
ถึงพิกัด13°46'59.08"N, 
101°39'38.24"E ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการวาง
ท่อระบายน ้า  
2 ข้างถนน  
สาย 3079   
 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด  
Ø 1.00x1.00 ม. ทั ง 2 ข้าง ๆ ละ  466  
ท่อน  พร้อมบ่อพัก จ้านวน  68 บ่อ  
รวมระยะทางยาว 1,000 เมตร 
ช่วงที่ 1  พิกัด 13°46'45.89" 
N,101°39'43.06"E ถึงพิกัด
13°46'57.96"N,101°39'30.90"E 
ช่วงที่ 2  พิกัด 13°46'45.45" 
N,101°39'42.50"E ถึงพิกัด
13°46'57.47"N,101°39'30.38"E   
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า   
คสล. ซอย
เทศบาล 6/7  
สองข้างถนน 
 

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 x 
1.00  ม. จ้านวน  502 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส้าเร็จรูปจา้นวน  34  บ่อ  
รวมระยะทางยาว 536 เมตร 
ช่วงที่ 1 พิกัด 13°46'18.15" 
N,101°39'7.13"E  ถึงพิกัด
13°46'11.10"N,101°39'12.13"E  
ช่วงที่ 2 พิกัด 13°46'18.01" 
N,101°39'6.90"E ถึงพิกัด
13°46'11.05"N, 
101°39'11.91"E 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

522,400 522,400 522,400 522,400 522,400 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการวาง
ท่อระบายน ้า   
ซอยเทศบาล 
7/6 บ้านนาย
วินัย  บุญโกย 
 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด Ø0.60 x 
1.00  ม.จ้านวน  208  ท่อน  พร้อมบ่อ
พักข้างละ  11 บ่อทั งสองฝั่งถนน  
รวมระยะทางยาว 219 เมตร 
พิกัด 13°46'38.42"N, 
101°40'1.64"E  ถึงพิกัด 
13°46'43.31"N, 
101°40'1.44"E 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

40 โครงการวาง
ท่อระบายน ้า 
คสล. 2 ฝั่ง
ถนน ซอย
เทศบาล 7/1 
 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.40  x  
1.00 ม. จ้านวน 600 ท่อน พร้อมวางบ่อ
พักคสล.ส้าเร็จรูป จ้านวน 40 บ่อ  
รวมระยะทางยาว 640 เมตร 
พิกัด 13°46'43.42"N, 
101°40'9.35"E  
ถึงพิกัด 13°46'46.81"N, 
101°40'0.69"E 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า ซอย
ตรงข้ามบ้านนาย
สุชาติ  จันสารา 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับ
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน ้า ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หรือมีพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร  

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น  
ท.1, ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 
ป้าย โดยใช้รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า  คสล. 
ต่อจากเดมิ พร้อม
บ่อพักซอย
เทศบาล  20 
 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด 
Ø0.60x1.00 เมตรจ้านวน 86 
ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล. 
ส้าเรจ็รูป  จ้านวน 8 บ่อ  พิกัด 
13°47'11.08"N,101°38'59.7
5"E ถึงพิกัด 13°47'8.62"N, 
101°38'58.30"E 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน ้า
ข้างบ้านนายส้าเริง 
สงคราม 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 80 เมตร ท่อน ้าขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน 70 
ท่อน พร้อมบ่อพัก  10 บ่อ 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า เช่ือมต่อ
บริเวณฝั่งตรงข้าม
สระประปาเก่า 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด  Ø 
1.20 x 1.00 เมตร จ้านวน 45 
ท่อน และบ่อพักน ้า จ้านวน 4 บ่อ 
พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด                     
N 13.77379,  
E 101.66425 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.77389,  
E 101.66460 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพักตาม
แนวถนน สาย 
3079 (บริเวณหน้า
บ้าน น.ส.อรวรรณ 
ศรีสอาด-บ้านนาย
ชาลี วงษ์ชอุ่ม) 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน 544 
ท่อน พร้อมบ่อพัก  จ้านวน 40 บ่อ 
พร้อมฝา ค.ส.ล.  
รวมระยะทางยาว 584 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2 พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ลักษณะ
ตัวยู (U-DITCH) 
พร้อมฝาปดิ บริเวณ
ด้านนอกวัดราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม 

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ลักษณะตัวยู (U-DITCH) พร้อม
ฝาปิด ขนาด  Ø 0.40 x 
0.40x0.10x2.00 เมตร บริเวณ
ด้านนอกวัดราษฎร์เจริญศรัทธา
ธรรม ความยาวรวม 74.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
1 ป้าย โดยใช้รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ลักษณะ
ตัวยู (U-DITCH) 
พร้อมฝาปดิ บริเวณ
ภายในรอบ
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ ์

เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ลักษณะตัวยู (U-DITCH) พร้อม
ฝาปิด ขนาด  Ø 0.40 x 
0.40x0.10x2.00 เมตร ภายใน
รอบส้านักงานเทศบาลต้าบล 

กรอกสมบรูณ์ ความยาวรวม 
138.00 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

331,000 331,000 331,000 331,000 331,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ลักษณะ
ตัวยู (U-DITCH) 
พร้อมฝาปดิ 
บริเวณซอย
เทศบาล 7  

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ลักษณะตัวยู (U-DITCH) พร้อมฝาปิด 
ขนาด  Ø 0.40 x 0.40x0.10x2.00 
เมตร จา้นวน 350 ท่อน ความยาวรวม 
700.00 เมตร จดุเริ่มต้นโครงการพิกัด                     
N 13.776189,  
E 101.66422 
จุดสิ นสุดโครงการพิกัด  
N 13.779181,  
E 101.648283 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย 
โดยใช้รายละเอยีดตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาลก้าหนด 

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 

49 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน ้า  
จากปากซอย
ห้องแถว   
บ้านนายเฉลยีว  
ไชยชุน 

เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาน ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางรางระบายน ้า จ้านวน 240 ท่อน พิกัด 
13°46'40.24" N,101°39'53.69"E   
ถึงพิกัด 13°46'41.16"N, 
101°39'51.85"E รายละเอยีดตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลก้าหนด 
 

290,000 
 

290,000 
 

290,000 
 

290,000 
 

290,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ระบายน ้าได้
ทันในช่วงฤดู
ฝน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุง
ทางเท้าบริเวณ
ถนนสาย 3079 
และ สาย 359 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ของ
ทางเท้าให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย และ
แก้ไขปัญหา
การจราจร 

ปรับปรุงพื นคอนกรีตพมิพ์ลาย 
จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว 49 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 18 
ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 1.29 เมตร ยาว 48 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 62 
ตารางเมตร 
จุดที่ 3 กว้าง 1.65 เมตร ยาว 20 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 33 
ตารางเมตร 
จุดที่ 4 กว้าง 1.33 เมตร ยาว 
5.50 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
18 ตารางเมตร รวมมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการ
ที่เทศบาลก้าหนด 

86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ภายในเขต
เทศบาล   

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ของทางเท้า
ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และแก้ไขปญัหา
การจราจร 

ปรับปรุงพื นคอนกรีตพมิพ์ลาย
หรือปูแผ่นคอนกรตีพิมพ์ลาย 
ภายในเขตเทศบาล (ต่อจาก
เดิม) กว้าง 3 เมตร ยาว 269 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
807 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
โรงปฏิบัติการ
ซ่อมแซม 

เพื่อมีโรงปฏิบตัิการ
ซ่อมแซมสา้หรับกอง
ช่าง 

ก่อสร้างโรงปฏิบัติการ
ซ่อมแซมขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร ลักษณะ
โครงการเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
100 ของ
ความ 
ส้าเรจ็ 
ของงาน 

มีสถานท่ี
ส้าหรับ
ซ่อมแซมและ
ท้ากิจกรรม
ต่าง ๆ  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการเสรมิ
ลูกรังและกลบ
หลุมบ่อถนน
ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อช่วยให้การ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

งานเสริมลูกรังและกลบหลมุ
บ่อถนนภายในเขตเทศบาล  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนท่ีใช้
รถใช้ถนนเกิด
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเทศบาล
20 
 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างให้เพียงพอ
และเป็นการเพิ่ม 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินให ้

ประชาชนมาก
ขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ซอยเทศบาล 20 ระยะทาง 1,500 
เมตร 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
สามารถป้อง 
กันชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชน
จากปัญหา
ความมืดได ้

กองช่าง 

55 โครงการ
ก่อสร้างติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จดุ 
ตามแนวถนน
สาย 3079  

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 
และช่วยป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในเวลากลางคืน 

ก่อสร้างติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ชนิด LED STREET LIGHT140 
WATTS พร้อมอุปกรณ์ จดุ โดยใช้
แบบติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง กรมทาง
หลวงชนบท ส้านักส้ารวจและ
ออกแบบ       
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N13.8020420 
E101.6244590  
จุดสิ นสุดโครงการ  
N13.7973450  
E 101.6325850 

2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนท่ี
ใช้ถนนได้รับ
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเทศบาล 6 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างให้
เพียงพอและเป็นการ
เพิ่มความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยส์ินให้
ประชาชนมากขึ น 

ก่อสร้างติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 
LED STREET 
LIGHT140 WATTS 
พร้อมอุปกรณ์ จดุ 
โดยใช้แบบติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง กรมทาง
หลวงชนบท ส้านัก
ส้ารวจและออกแบบ       
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N13.8020420 
E101.6244590  
จุดสิ นสุดโครงการ  
N13.7973450  
E 101.6325850 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
สามารถ
ป้องกันชีวิต
และทรัพยส์ิน
ประชาชนจาก
ปัญหาความ
มืดได ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการตีเส้น
จราจรภายใน 
เขตเทศบาล 
 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนเพื่อความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตีเส้นจราจรภายใน
เขตเทศบาลพิกัด 
13°45'51.50"N,10
1°39'57.97"E  
ถึงพิกัด 
13°48'15.24"N,10
1° 
37'21.77"E  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

สามารถลด
อุบัติเหตุทาง
การจราจร 

กองช่าง 



89 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์  
บริเวณด้านหน้า
โรงจอดรถยนต์
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ และ
ให้พื นท่ีลานคอนกรีต
ที่ใช้ท้ากิจกรรม 
สาธารณะร่วมกัน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์ มี
ปริมาณงานพื นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 675.00 
ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีพื นท่ีลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์ 
ที่ใช้ท้า
กิจกรรม 
สาธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์  
บริเวณด้านหน้า
โรงจอดรถยนต์
ติดกับศูนย์
ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ และ
ให้พื นท่ีลานคอนกรีต
ที่ใช้ท้ากิจกรรม 
สาธารณะร่วมกัน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์ มี
ปริมาณงานพื นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 543.00 
ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีพื นท่ีลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์ 
ที่ใช้ท้า
กิจกรรม 
สาธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์  
บริเวณด้านหน้า
เสาธงส้านักงาน
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ และ
ให้พื นท่ีลานคอนกรีต
ที่ใช้ท้ากิจกรรม 
สาธารณะร่วมกัน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์ มี
ปริมาณงานพื นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 744.00 
ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีพื นท่ีลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์ 
ที่ใช้ท้า
กิจกรรม 
สาธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์  
บริเวณด้านหน้า
อาคารส้านักงาน
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์
และด้านข้าง
สโมสรรวมใจ
พัฒนา เทศบาล
ต้าบลกรอก 
สมบูรณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ และ
ให้พื นท่ีลานคอนกรีต
ที่ใช้ท้ากิจกรรม 
สาธารณะร่วมกัน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์ มี
ปริมาณงานพื นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 380.00 
ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย โดย
ใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีพื นท่ีลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์ 
ที่ใช้ท้า
กิจกรรม 
สาธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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1.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั ว 

คอนกรีตอิฐบล็อก
รอบบ่อขยะพร้อม 

ประตเูข้าออก 

 

1.เพื่อป้องกัน 

บุคคลภายนอก 

พื นที่ลักลอบเอา 

ขยะมาทิ ง ซึ่งอาจ
เป็นขยะมสีารเคม ี

2.เพื่อป้องกัน 

กระดาษและถุง 

พลาสติกปลิว 

กระจายไปยังพื นท่ี
ข้างเคียง 

3.เพื่อให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ก่อสร้างรั วคอนกรตีบ่อ
ขยะพร้อมประตูเขา้ออก 
สูง 2 เมตรยาว 135 
เมตร ประตเูหล็กขนาด 
2.00x7.20 เมตร พิกัด 
จุดเริม่ต้นโครงการ  
N 13.77142 
E 101.67406 
จุดสิ นสุดโครงการ 
N 13.77134 
E 101.67538 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
แผนผังที่เทศบาล
ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ไม่มีการกระจัด
กระจาย 
ของขยะ 

กอง
สาธารณสุข 
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  1.4 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทรงโค้ง 

เพื่อให้ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมของ
เทศบาล 

โครงสร้างเหล็กหลังคา
ไร้แปพื นท่ีกว้าง 36 ม. 
ยาว 53 ม. พื นท่ี คสล.  
0.15  ม. พร้อมท้าสีพื น
ชนิดใช้ส้าหรับท้าลาน
กีฬา  รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและ
รายการที่เทศบาล
ก้าหนด 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

มีสถานท่ีท้า
กิจกรรมใน
ร่มของ
เทศบาล 

กองการศึกษา 

2 โครงการต่อ
เติมห้องเก็บ
ของอาคารโรง
อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อต่อเติมห้อง
เก็บของอาคาร
โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

ต่อเติมห้องเก็บของ
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบล  กรอกสมบูรณ์ 
ขนาดกว้าง  6 เมตร 
ยาว 9 เมตร จ้านวน 1 
ห้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต้าบลกรอก
สมบูรณ์มี
ห้องเก็บของ 
เป็นสัดส่วน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของเทศบาล 

 

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น 
อาคารห้องสมดุเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ์ ห้องน ้า 
งานท่อระบายน ้า ฯลฯ 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ
เทศบาลทั งหมด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

- สถานท่ีมี
พร้อมส้าหรับ
การใช้งาน 

กองการศึกษา 

 

4 โครงการก่อสร้างรั ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออก
นอกพื นท่ีและช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นที่อาจ
ท้าให้เด็กเสยีชีวิตได ้

- ก่อสร้างรั วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน ๑ แห่ง 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

- เด็กเล็กมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และท้าให้มภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณม์ีระบบ
รักษาความปลอดภัย
ทั้งภายในและ
ภายนอก 

ติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด จ านวน ๑๖ ตัว
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้งครบ
ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ์ มี
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

กองการศึกษา 

 

6 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์

 เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณ์ 
จ านวน ๘ ห้อง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

สถานท่ีมีความ
พร้อมส าหรับการ
ใช้งาน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณ์ใหม้ี
ความสวยงามและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบล   กรอกสมบูรณ์ 
ทั งภายนอกและภายใน
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ทั งภายในและภายนอก
อาคาร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณม์ี
ความสวยงามและ
เป็นมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

8 โครงการศูนย์การ
เรียนรูเ้พื่อเตรียม
ความพร้อมส้าหรับ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อต่อเติมศูนย์การ
เรียนรูส้้าหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ ์

ต่อเติมศูนย์การเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส้าหรับเด็กปฐมวยัของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล   กรอก
สมบูรณ์ ขนาดกว้าง   6 
เมตร ยาว 10 เมตร 
จ้านวน 1 ห้อง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณม์ี
ศักยภาพด้านการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ ์

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ์ให้มสีภาพพร้อม
ใช้และปลอดภัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

สถานท่ีมีความ
พร้อมส้าหรับการ
ใช้งาน 

กองการศึกษา 

 

10 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
เรื่องพฤกษศาสตร์
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล 
กรอกสมบรูณ ์

สร้างแหล่งเรียนรู้เรื่อง
พฤกษศาสตร์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ์ 
จ้านวน 1 แหล่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณม์ี
แหล่งเรียนรู้เรื่อง
พฤกษศาสตร ์

กองการศึกษา 

11 โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อก่อสร้าง 
สระว่ายน ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ ์
 

ก่อสร้างสระว่ายน ้า 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร มุง
หลังคาขนาด 7 เมตร 
ยาว 11 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั งครบชุด 
จ้านวน 1 แห่ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณม์ี
สระว่ายน ้าให้กับ
เด็กเล็กในศูนย ์

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อปรับปรุงห้องสมดุ
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ์ให้มสีภาพ
พร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
หลังคา ทาสีอาคาร และ
ซ่อมแซมไฟฟ้า อาคาร
ห้องสมุดเทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์ใหม้ีสภาพ
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของความส้าเรจ็
ของงาน 

สถานท่ีมีความ
พร้อมส้าหรับการ
ใช้งาน 

กองการศึกษา 
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  1.5 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา
ภายในชุมชน
โคกวัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 110 มม. PE 100 PN6 
พิกัด13046’16.90”, 
N,101039’54.63”E ถึงพิกัด
13046’19.12”N,101040’1.14”E  
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายงานท่ี
เทศบาลก้าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 

2 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา
ซอยบ้านนาย
ธงชัย วงศ์นรา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ในการ
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE  Ø  
63 มม. PE 80 PN6 
ทั งสองข้างถนนระยะทาง 260 ม.  
ช่วงที่ 1 พิกัด 13046’20.83”N, 
101039’11.85”E  
ถึงพิกัด 13046’17.70”N, 
101039’13.95”E  
ช่วงที่2 พิกัด 13046’20.74”N, 
101039’11.72”E  
ถึงพิกัด 13046’17.64”N, 
101039’13.73”E 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายงานท่ี
เทศบาลก้าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา
ซอยบ้านนาย
ปราโมทย์    
เนื่องเกต ุ

เพื่อให้ประชาชน
มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ขยายท่อเมนประปา 
ชนิด HDPE  Ø 63 มม. PE 80 PN6 
ยาวข้างละ200 ม.สองข้างรวมความยาว 
400 ม. ช่วงที่ 1 พิกัด 
13046’28.00”N, 
101039’37.81”E ถึงพิกัด 
13046’30.36”N, 
101039’39.06”E ช่วงที ่2 พิกัด  
13046’28.15”N, 
101039’37.94”E ถึงพิกัด 
13046’30.60”N, 
101039’32.01”E 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายงานที่เทศบาล
ก้าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 

4 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา
ซอยนางบุญ
เรือน ท่าเกษม 

เพื่อให้ประชาชน
มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด 2
นิ วยาว 44 ม. พิกัด13046’48.15”N, 
101039’46.91”E ถึงพิกัด 
13046’49.57”N,101039’47.51”E 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีดตาม
แบบแปลนแผนผังและรายงานที่เทศบาล
ก้าหนด 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อเมน
ประปา ซอย
เทศบาล 7  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น ้าประปาท่ี
สะอาดและ
ทั่วถึง  
 
 
 
 
 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 110 มม. PE 100 PN6 ยาว 600 
ม. และเชื่อมต่อเมนรองประปาชนดิ PE  
Ø 50 ม. พร้อมเชื่อมประสานผู้ใช้เดิม 
พิกัด 13046’34.76”N, 
101039’56.00”E ถึงพิกัด 
13046’44.32”N,101040’9.74”E
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายงานท่ี
เทศบาลก้าหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 

6 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา
ซอยเทศบาล 
7/5 ต่อจาก
เดิม 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น ้าใช้ในการ
อุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 
 
 
 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 100 มม. PE 100 PN6 ยาว 500 
ม. และเมนรองชนิด PB50มม. พร้อม
เชื่อมประสานผู้ใช้เดมิ พิกัด 
13046’38.38.”N,101040’1.85”
E ถึงพิกัด 13046’48.66”N, 
101039’52.02”E 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายงานท่ี
เทศบาลก้าหนด 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ปรับปรุงและ
ขยายท่อเมน
ประปาบริเวณ
ซอย 18 ถึง
บ้านนายวสันต์ 
เอี่ยมด ี

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 110 มม. PE 100 PN6 ยาว 132 
ม. และเชื่อมต่อเมนรองประปาชนดิท่อ
PB 50 มม. พร้อมเช่ือมประสานผู้ใช้
เดิมเมนหลัก พิกัด 13047’015.”N, 
101039’27.65”Eถึงพิกัด 
13046’56.46”N,101039’25.58
”E เมนรอง ช่วงที่ 1 พิกัด 
13047’0.09”N,101039’27.54”E 
ถึงพิกัด 13046’56.65”N, 
101039’25.57”E ช่วงที่ 2 พิกัด  
13046’56.46”N, 
101039’25.58”E ถึงพิกัด 
13046’53.03”N, 
101039’27.33”E  
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายงานท่ี
เทศบาลก้าหนด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
บริเวณปากซอย
เทศบาล 7 ถึง
จุดเช่ือมต่อท่อ
ประปาชนิด  
HDPE ขนาด Ø 
160 มม.(เดิม)
ฝั่งด้านตรงข้าม
บ้านนาย 
สุชาติ จันสารา 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 160 มม. PE 100 PN6 ความยาว
1,350 เมตร พร้อมอุปกรณ์และเช่ือม
ประสานผู้ใช้น ้าประปาเดมิ จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด N13.784817 
E101.656005 จุดสิ นสดุโครงการ 
พิกัดN13.776220E101.664596
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่
เทศบาลก้าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
บริเวณปากซอย
เทศบาล 7/6 
ไปเชื่อมต่อแยก
ซอยเทศบาล 5
และแยกซอย
เทศบาล 3/1 
จนถึงปากซอย
เทศบาล 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 110 มม. PE 100 PN6 พร้อม
อุปกรณ์และเช่ือมประสานผู้ใช้
น ้าประปาเดิม ความยาว 1,200 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด  
N13.777260°E 101.667124°
จุดสิ นสุดโครงการ 
พิกัดN13.778745° 
E 101.662630 

ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่
เทศบาลก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขยาย
ท่อเมนประปา 
บริเวณปากซอย
เทศบาล 10 ไป
ถึงถนนสาย 
359 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ชนิด HDPE ขนาด 
Ø 160 มม. PE 100 PN6 พร้อม
อุปกรณ์และเช่ือมประสานผู้ใช้
น ้าประปาเดิม ความยาว 1,000 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด N 
13.771727°E 101.663429°
จุดสิ นสุดโครงการ 
พิกัดN13.765812°E 
101.659621°.75 ม.
N,788394.27 ม. 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานวางท่อทั่วไป 
กปภ.02-2558 โดยใช้รายละเอยีด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่
เทศบาลก้าหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนม ี
น ้าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กอง 
การประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
รั วสระประปาต่อ
จากเดิม  

เพื่อป้องกันเศษ
ขยะปลิวเข้าไปใน
พื นที่  

ก่อสร้างรั วสระประปาต่อ
จากเดิม ลักษณะโครงการ
เป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมรั วตาข่าย ขนาดสูง     
2 เมตร แตล่ะช่องกว้าง    
3 เมตร ยาว 1,550 
เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 
100 ของ
ความส้าเร็จ
ของงาน 

สามารถป้องกัน
เศษขยะปลิวเข้า
ไปในพื นท่ี และ
เกิด 

ภูมิทัศน์ที ่
สวยงาม 

กองการ
ประปา 

12 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมโรงผลติ
น ้าประปาบริเวณ
ชุมชนหน้าตลาด 
 

เพื่อให้โรงผลิต
น ้าประปาสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงผลิต
น ้าประปาบริเวณชุมชน
หน้าตลาด 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 
100 ของ
ความส้าเร็จ
ของงาน 

สามารถผลิต
น ้าประปาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และประชาชนได้
ใช้น ้าอย่างสะดวก 

กองการ
ประปา 

13 โครงการจดัซื อ
ที่ดิน เพื่อใช้ใน
กิจการของกองการ
ประปา 

เพื่อให้มีที่ดิน
ส้าหรับการบรหิาร
จัดการของกอง
การประปา 

จัดซื อท่ีดินจ้านวน 1 แห่ง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 
100 ของ
ความส้าเร็จ
ของงาน 

มีที่ดินส้าหรับ
ด้าเนินกิจการ
ของกองการ
ประปา 

กองการ
ประปา 

14 โครงการก่อสร้าง
โรงปฏิบัติการ
ซ่อมแซม 

เพื่อมีโรง
ปฏิบัติการ
ซ่อมแซมสา้หรับ
กองการประปา 

ก่อสร้างโรงปฏิบัติการ
ซ่อมแซม ขนาดกว้าง       
5 เมตร ยาว 12  เมตร 
ลักษณะโครงการเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
100 ของ
ความส้าเร็จ
ของงาน 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ซ่อมแซมและท้า
กิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการ
ประปา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
   2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดั
งานพระราช
พิธีรัฐพิธีและ
วันส้าคัญของ
ชาติ  
 

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส้าคญัของชาติที่
ต้องเทิดทูนไว ้

ตลอดปี ชุมชนในเขต
เทศบาล 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๖0๐,๐๐๐ 
 

๖0๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน  
๑๐๐ % มี
ความ
จงรักภักดี
ต่อสถาน
บันชาติ 

ประชาชนเห็น
ความส้าคญัของสถาบัน
ชาติที่ต้องเทิดทูนไว้
และร่วมกันปกป้อง 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ. 02 
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   2.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดั
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ   
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

๑  ครั ง/ปีเด็กในเขต
เทศบาล 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาดี   

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 
 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต้าบลกรอก
สมบูรณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล 
กรอกสมบรูณ ์

ตลอดปี เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

เทศบาลสามารถ
จ่ายค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ร้อยละ 
๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก้าหนด 
 

การบริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต้าบล 
กรอกสมบรูณ ์
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการ
เสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อเสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน
การพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 

๑ ครั ง/ปี เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ร้อยละ ๘๐  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐานของ
ศูนย์เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการประชุม
กรรมการ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กับผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
โดยมเีครือข่าย
ผู้ปกครองเป็นก าลัง
ส าคัญในการร่วมบริหาร
จัดการ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ที่พบในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
เครือข่าย
ผู้ปกครองร่วม
กิจกรรมการ
ประชุม กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ผู้ปกครอง
เครือข่ายให้ความ
ร่วมมือในการ
สนับสนุนการ
จัดการการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นอย่างด ี

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการพัฒนา
หลักสตูรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

- เพื่อให้ครู/ผูดู้แลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณม์ี
หลักสตูรเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถส่งเสริม 
และประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย สังคม 
สติปัญญา และทักษะ
ชีวิตได้ครบทุกด้านได้
เหมาะสมตามวัย 

- ครู/ผูดู้แลเด็ก และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสตูร
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ที่มีประสิทธิภาพส่งเสรมิ
กระบวนการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ
และมีคณุภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการพัฒนา
มากขึ น 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสตูร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีสอดคล้อง
กับหลักสตูรกระ
ทวงศึกษาธิการ 
๒๕๔๖ ตามความ
ต้องการของ
ผู้เรยีนและชุมชน 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
และการประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก   

- เพื่อเสริมสร้างระบบ 
ประกันคณุภาพภายใน
ที่มีคุณภาพ ตาม
แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
- เพื่อให้มีความพร้อม
ในการเตรยีมการ
ประเมินไตรภาคีโดย
หน่วยงานต้นสังกัดและ
การประเมินคณุภาพ
ภายนอกโดย-สมศ. 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากร ผูเ้รียน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  มีความเข้าใจ
เชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติ    
กิจกรรมได้อย่างมคีุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ อปท.
และมาตรฐานการประเมินจาก 
สมศ. 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 70 
ขึ นไปของ
ผู้ดูแลเด็กท่ี
ได้รับการ
อบรม 

- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการศูนย์
เด็กเล็กปลอด
โรค 

 

-  เพื่อใหศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็กฯสามารถ
ด้าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่พบ
บ่อยได้ตามเกณฑ์ศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ป้องกัน ควบคุมโรค ท่ีพบบ่อย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
ดูแล รักษาขั นพื นฐานได้  เป็น
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีน
ร้อยละ  100    
ร่างการกาย
แข็งแรง 
 

-  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสามารถ
ป้องกัน ควบคุม
โรคในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ให้เป็นศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค 
โดยการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม
โรคภยัสุขภาพ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

- เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับความรู้
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเองให้
มีคุณภาพ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้าน
ปฐมวัยมากขึ้น เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐  ผ่านการฝึกอบรม 
- ครู บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ และทักษะในการปฏบิัติ 
งานด้านปฐมวัย 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการจัด
ประสบการณ์การพัฒนาการเตม็
ตามศักยภาพ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับความรู้
แนวทางการ
จัด
กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
ใหม่ๆมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ปฐมวัยมากขึ้น 

  - ครู ผู้ดูแล
เด็ก และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับความรู้
แนวทางการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
ใหม่ๆมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ด้านปฐมวัยมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ การ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 
 
 

เพื่อใหน้ักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความสนใจ
กระตือรือร้น สามารถ
ท างานจนส าเรจ็และ
ภูมิใจผลงานสามารถ
เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไดม้ีความคดิรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่
เกิดจากการเรียนรู้
สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมีความ
สนใจกระตือรือร้น สามารถ
ท างานจนส าเรจ็และภูมิใจ
ผลงานสามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู้สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ความสนใจ
กระตือรือร้น 
สามารถ
ท างานจน
ส าเรจ็และ
ภูมิใจผลงาน
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความ
สนใจ
กระตือรือร้น 
สามารถท างาน
จนส าเร็จและ
ภูมิใจผลงาน
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้มี
ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู้
สามารถ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

กอง 
การศึกษา 



114 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ส่งเสริมสุข
นิสัย สุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 
 

-  เพื่อใหน้ักเรียน
ระดับปฐมวัยมีความ
สนใจกระตือรือร้น 
สามารถท างานจน
ส าเรจ็และภูมิใจ
ผลงานสามารถเล่น
และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไดม้ีความคดิรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่
เกิดจากการเรียนรู้
สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมีความ
สนใจกระตือรือร้น สามารถ
ท างานจนส าเรจ็และภูมิใจ
ผลงานสามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู้สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ความสนใจ
กระตือรือร้น 
สามารถ
ท างานจน
ส าเรจ็ 

  - นักเรียน
ระดับปฐมวัยมี
ความสนใจ
กระตือรือร้น 
สามารถท างาน
จนส าเร็จและ
ภูมิใจผลงาน
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้มี
ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู้
สามารถ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการ
ส่งเสริม
สุนทรียภาพ 
และลักษณะ
นิสัยด้านศลิปะ
ดนตรีกีฬา 
 
  

เพื่อใหน้ักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความสนใจ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว และ
กิจกรรมกีฬาสามารถ
แก้ปัญหา ได้เหมาะสม
กับวัยมีจินตนาการ 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมีความ
สนใจกระตือรือร้น สามารถ
ท างานจนส าเรจ็และภูมิใจ
ผลงานสามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู้สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ
และลักษณะ
นิสัยด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยไดร้ับ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ
และลักษณะ
นิสัยด้านศลิปะ  
ดนตรี  กีฬาเป็น
การพัฒนาด้าน
ร่างกายให้
แข็งแรงสมบูรณ์
กระตุ้นใหส้มอง
ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ 
พัฒนาด้าน
จิตใจและ
อารมณ์ใหเ้ป็นผู้
มีความรูส้ึกท่ีดี
ต่อตนเอง  
เชื่อมั่นในตนเอง 
ร่าเริงแจม่ใส 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน
โรงเรียนวดั
ราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนวัด
ราษฎรเ์จรญิศรัทธา
ธรรมเพื่อให้เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้รับอาหาร
กลางวัน 

ตลอดปโีรงเรยีนวัดราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนวดั
ราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม
ได้รับอาหาร
กลางวัน ครบ
ทุกคน 

นักเรียนโรงเรียน
วัดราษฎร์เจริญ
ศรัทธาธรรมไดร้ับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 

13 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลกรอก
สมบูรณ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ์  

 

ตลอดปี / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ์
ได้รับอาหาร
กลางวัน ครบ
ทุกคน 

นักเรียนทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ได้รับ
อาหารกลางวัน 
เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายที่ดี มี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
และน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานและมี
จ านวนเพียงพอ
กับจ านวนเด็ก 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการ
ค่าอาหารเสรมิ
นมส าหรับ
โรงเรียนวดั
ราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ
โรงเรียนวดัราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม 

 

 ตลอดปี  
ส าหรับโรงเรียนวัดราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนวดั
ราษฎรเ์จรญิ
ศรัทธาธรรม
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 
ครบทุกคน 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

15 โครงการ
ค่าอาหารเสรมิ
นมส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณ์  

ตลอดปี  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ์
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 
ครบทุกคน 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
ภาวะ
โภชนาการ 
และพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

 

- เพื่อใหผู้้ปกครอง
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเลีย้งดูบุตรอย่าง
ถูกต้อง 

- นักเรียนไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพ และ
ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเป็น
รายบุคคล และมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 

ผู้ปกครองนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ์ มีความรู้เกีย่วกับการ
ดูแลบุตรและสามารถปฏิบัตไิด้
อย่างได้ถูกต้อง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ผู้ปกครอง
นักเรียน มี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ดูแลบุตรและ
สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างได้
ถูกต้อง 

- ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลีย้งดูบุตร  
   - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
ปราศจากโรค
และมี
สุขภาพจิตด ี
 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา
พิเศษ 

- เพื่ อให้นักเรียนที่ มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  สามารถเรียน
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้  
- เพื่อให้นักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ทุกคน ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลกรอกสมบรูณ์ทีม่ี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ทุกคน ได้รับ
การพัฒนา
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

- เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนได้รับ
การพัฒนาผ่าน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
- เด็กนักเรียนที่
มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
ป้องกันอัคคีภัย 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อใหค้รู และเด็ก
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในทักษะวิธีการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  

- จัดกิจกรรมจ าลอง
เหตุการณ์ให้เด็กเล็ก 
ได้รู้ถึงการปฏิบัตตินให้
พ้นจากอันตราย 

นักเรียน ครูและบุคลากรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณ ์
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ครู 
และเด็ก
นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในทักษะ
วิธีการระงับ
อัคคีภัย
เบื้องต้น 

- นักเรียนไดรู้้
ถึงการปฏิบัติตน
ให้พ้นจาก
อันตราย 
- ครู และเด็ก
นักเรียน
ตระหนักถึงผล
เสียหายเมื่อเกดิ
อัคคีภัยและ
ช่วยกันหาแนว
ทางการป้องกัน
หากเกิดอัคคีภยั
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

19 โครงการเฝ้า
ระวังส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการ 
และการ
เจริญเติบโต 

- เพื่อจัดกิจกรรมให้
เด็กนักเรยีน มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและ เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
และลดภาวะทาง
โภชนาการ (อ้วน/
ผอม/เตี้ย) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
ภาวะอ้วน-ผอม-เตี้ย เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
เด็กนักเรยีน มี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
และ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

- เด็กนักเรียน มี
สุขภาพอนามัย
ที่ดีและ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการชมรม
วิชาการ 

 

- เพื่อใหน้ักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความมั่นใจ 
กล้าคิดกล้าแสดงออก 
มีความกระตือรือร้น 
สามารถท างานจน
ส าเรจ็และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
สามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกดิ
จากการเรียนรูส้ามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เหมาะสมตามวัย 

-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณเ์ข้า
ร่วมโครงการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
นักเรียนความ
กระตือรือร้น 
สามารถ
ท างานจน
ส าเรจ็และ
ภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเอง 
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

- เพื่อให้
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความ
มั่นใจ กล้าคิด
กล้าแสดงออก  

- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความ
กระตือรือร้น 
สามารถท างาน
จนส าเร็จและ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
สามารถเล่น
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ และ
พัฒนาด้าน
ภาษา 
 

-  เพื่อให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและสนุกกับ
การเรยีนรู้  มีนิสยัรัก
การอ่าน รู้จักตั้ง
ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
มีความใฝรู่ ้

-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมคีวาม
กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการ
เรียนรู้  มีนสิัยรักการอ่าน รู้จัก
ตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล มีความ
ใฝ่รู ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ความ
กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและ
สนุกกับการ
เรียนรู้  มีนสิัย
รักการอ่าน 

-นักเรียนมี
ความ
กระตือรือร้นใน
การเรยีนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว
และสนุกกับการ
เรียนรู้  มีนสิัย
รักการอ่าน รู้จัก
ตั้งค าถามเพื่อ
หาเหตผุล มี
ความใฝ่รู้นิทาน
เป็นสื่อท่ีใช้
ส่งเสริม ปลูกฝัง
พฤติกรรมเชิง
บวกให้แก่เด็ก 
ท าให้เด็กมี
พัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการ
ส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 
 

-  เพื่อให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและสนุกกับ
การเรยีนรู้  มีนิสยัรัก
การอ่าน รู้จักตั้ง
ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
มีความใฝรู่ ้

-  นักเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐาน 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
รอบตัวและสนุกกับการเรยีนรู้  มี
ทักษะภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ความ
กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและ
สนุกกับการ
เรียนรู้  มี
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 

- นักเรียนมี
ความ
กระตือรือร้นใน
การเรยีนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว
และสนุกกับการ
เรียนรู้   
- นักเรียนมี
ทักษะ
ภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐาน 

กอง 
การศึกษา 

23 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ น้อม
น าค่านิยมหลัก
ของคนไทย 
๑๒ ประการ 
 
 

-  เพื่อใหน้ักเรียน
ระดับปฐมวัยมีวินัย มี
ความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามข้อตกลงร่วมกัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความประหยัด รูจ้ักใช้
และรักษาทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีวินัย 
มีความรับผิดชอบปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสตัย์
สุจรติ มีความประหยดั รู้จักใช้
และรักษาทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
วินัย มีความ
รับผิดชอบ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
ร่วมกัน มี
ความซื่อสัตย์
สุจรติ มีความ
ประหยดั รู้จัก
ใช้และรักษา
ทรัพยากร 
และ
สิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 
มีความซื่อสตัย์
สุจรติ มีความ
ประหยดั รู้จัก
ใช้และรักษา
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการ
ปลูกฝัง
จิตส านึกร าลึก
คุณธรรม น า
กตัญญ ู
 
 

-  เพื่อใหน้ักเรียน
ระดับปฐมวัยมีวินัย มี
ความรับผิดชอบมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความกตัญญูกตเวที 
รู้จักใช้และช่วยกัน
รักษาทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีวินัย 
มีความรับผิดชอบมีความซื่อสตัย์
สุจรติ มีความกตัญญูกตเวที 
รู้จักใช้และช่วยกันรักษา
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
วินัย มีความ
รับผิดชอบมี
ความซื่อสัตย์
สุจรติ มีความ
กตัญญูกตเวท ี

- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
มีความซื่อสตัย์
สุจรติ มีความ
กตัญญู -กตเวที 
รู้จักใช้และ
ช่วยกันรักษา
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
การศึกษา 

25 โครงการ
ส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนระดับปฐมวัย
เห็นคุณคา่ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนได้
เรียนรู้ และมี
ความเข้าใจ มี
ส่วนช่วย
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้ 
และมีความ
เข้าใจ มีส่วน
ช่วยอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการ
ต่อต้าน
คอรัปช่ัน 

เพื่อสร้างจิตส้านึก
คุณธรรมของเด็ก
นักเรียน ให้ไม่เห็นแก่
ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
รู้จักจ้าแนกช่ัวดี 
สามารถ    แยกแยะ
ความผิดและความ
ถูกต้อง เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
ทุจริตคอรัปช่ัน 

 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
คุณธรรม ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่
เอาเปรียบ
ผู้อื่น รู้จัก
จ้าแนกช่ัวดี 
สามารถ 
แยกแยะ
ความผิดและ
ความถูกต้อง 
เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาทุจรติ
คอรัปช่ัน 

 เด็กนักเรียนมี
คุณธรรม ไม่เห็น
แก่ตัว ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น รู้จัก
จ้าแนกช่ัวดี 
สามารถ 
แยกแยะความผิด
และความถูกต้อง 
เพื่อเป็นภูมิคุม้กัน
ต่อปัญหาทุจรติ
คอรัปช่ัน 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการสนอง
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษาของ
ในหลวงรัชกาล
ที่ ๑๐ และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
ปฐมวัย มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ เกิด
ทักษะการใช้ชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กนักเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
มี ทักษะการ
ใช้ชีวิตตาม
แนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กนักเรยีน มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และมี 
ทักษะการใช้ชีวิต
ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง 
การศึกษา 

28 หนูน้อย
มารยาทงาม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เห็น
คุณค่าของของ
ประเพณีวัฒนธรรม
ของไทย 

เด็กนักเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ ์

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 80 
นักเรียน
ตระหนัก และ
เห็นคุณคา่ 
ความส าคญั
ของการมี
มารยาท 
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ
ไทย 

เด็กนักเรยีน
ตระหนัก และ 
เห็นคุณคา่ 
ความส าคญัของ
การมีมารยาท 
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ 
ไทย 

กอง 
การศึกษา 



127 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
อาเซียน 
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อใหน้ักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความรู้ภาษา 
ต่างประเทศ ในกลุม่
อาเซียน 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมีความรู้
ภาษา ต่างประเทศ ในกลุ่ม
อาเซียน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ความรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
ในกลุ่ม
อาเซียน 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความรู้
ภาษาต่างประเ
ทศ ในกลุ่ม
อาเซียน (ค า
พื้นฐาน) 

กอง 
การศึกษา 

30 โครงการศูนย์
เด็กเล็กปลอด
โรค 

 

เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯสามารถด าเนินงาน
ป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อท่ีพบบ่อยได้
ตามเกณฑ์ศูนยเ์ด็กเล็ก
ปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ป้องกัน ควบคุมโรค ที่พบบ่อย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
ดูแล รักษาขั้นพ้ืนฐานได้  เป็น
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สามารถ
ป้องกัน 
ควบคุม
โรคตดิต่อใน
ศูนย์ได้อยา่ง
เป็นระบบ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถ
ป้องกัน ควบคุม
โรคตดิต่อ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ให้เป็นศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค 
โดยการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม
โรคภยัสุขภาพ 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการเฝ้า
ระวัง และ
ป้องกันเด็ก
จมน้ า 

- - เพื่อป้องกันการจมน้ า 
ในนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ ์

- - เพื่อให้ครู/ผูดู้แลเด็ก 
มีความรู้ในการ
ช่วยเหลือชีวิตจากการ
จมน้ าตามหลักการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกรอกสมบรูณ ์
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความรู้เรื่อง
การป้องกัน
การจมน้ า 

- ครู/ผูดู้แลเด็ก 
และนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความรู้
เรื่องการป้องกัน
การจมน้ า 
- ครู/ผูดู้แลเด็ก 
มีความรู้ในการ
ช่วยเหลือชีวิต
จากการจมน้ า
ตามหลักการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีทักษะการเอา
ตัวรอดจากการ
จมน้ า 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  

- น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอน และจัด
กิจกรรมให้แกเ่ด็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตดิตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับการ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย และทันสมยั ใช้
เทคโนโลยีมาบรูณาการ ร่วมการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
การติดตั้ง
ระบบ
อินเตอร์เนต็ 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

-  เด็กได้รับการ
จัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้อย่าง
หลากหลาย ใน
รูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็ก 

- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
การติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการชวน
น้องเข้าวัด 

 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนระดับปฐมวัยมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรับผิดชอบ และ
สามารถน าหลักธรรม 
ค าสั่งสอนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการ
เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และ
สามารถน าหลักธรรม ค าสั่งสอน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
เรียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความ
รับผิดชอบ 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ และ
สามารถน า
หลักธรรม ค าสั่ง
สอนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และการเรียนได้
อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

กอง 
การศึกษา 

34 โครงการอนุรักษ์ 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อให้เด็กสนใจ
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
รอบตัว  บอกประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อม ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมได้
เหมาะสมกับวัยมีส่วน
ร่วมหรือเข้าร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบรู้จักใช้และ
ช่วยกันรักษาทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมรู้จักมมีารยาทและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 
เห็นความส าคัญของวันส าคญั
ต่าง ๆทางศาสนา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
วินัย มีความ
รับผิดชอบ
รู้จักใช้และ
ช่วยกันรักษา
ทรัพยากร 
และ
สิ่งแวดล้อม 

เด็กสนใจ
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
รอบตัว บอก
ประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้อม 
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมได้
เหมาะสมกับวัย
มีส่วนร่วมหรือ
เข้าร่วมในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารการจัด
การศึกษา แลกเปลี่ยน
ความรู้และความ
คิดเห็นระหว่างกัน 
สร้างความข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๘๐ ของพ่อแม่
ผู้ปกครองนักเรยีน เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการ
บริหารการจัด
การศึกษา 

พ่อแม่
ผู้ปกครอง
นักเรียน เข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการบริหาร
การจัด
การศึกษา 
แลกเปลีย่น
ความรู้และ
ความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
สร้างความข้าใจ
อันดีระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

- เพื่อให้ทราบข้อมูล
และอุปสรรคในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
หาวิธีการในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

- เพื่อประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การให้ความช่วยเหลือ
ด้านพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนร้อยละได้รับการเยีย่ม
บ้านไดร้ับความช่วยเหลือด้าน
การเรยีนรู้สามารถแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุง และพัฒนาตนเองได้
เหมาะสมตามวัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ผู้เรยีนไดร้ับ
การเยี่ยม และ
ได้รับความ
ช่วยเหลือด้าน
พัฒนาการ
ของผู้เรียน 

ผู้เรยีนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้
สามารถแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุง 
และพัฒนา
ตนเองได้
เหมาะสมตาม
วัย 

 

กอง 
การศึกษา 

37 โครงการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
การมีงานท า 
    

เพื่อให้นักเรียน ได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆและเกิดความ
สนุกสนานและกล้า
แสดงออก  

- เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

จดักิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
อาชีพต่าง ๆจากผู้ปกครอง  
 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ 

 - นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถท้า
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
 - มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับ
ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการสร้าง
วัฒนธรรม
ความปลอดภัย
ในการสวม
หมวกนิรภัย 

- เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเรื่อง
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถจักรยานยนตโ์ดย
การสวมหมวกนิรภัย  

- เพื่อส่งเสริมผู้ปกครอง
ให้มีความรูเ้รื่องความ
ปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์โดยการ
สวมหมวกนริภัย 

 

นักเรียน ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กรอกสมบรูณ์ สวมหมวกนริภัย
ในการใช้รถจักรยานยนต ์
 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่อง
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้
รถจักรยานยน
ต์โดยการสวม
หมวกนิรภัย 

- นักเรียนเกิด
การเรยีนรู้เรื่อง
ความปลอดภัย
ในการใช้
รถจักรยานยนต์
โดยการสวม
หมวกนิรภัย  
- ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการ
ใช้
รถจักรยานยนต์
โดยการสวม
หมวกนิรภัย 

กอง 
การศึกษา 
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   2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
ประเพณีวันลอย
กระทง 
 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีไทยวัน
ลอยกระทงให้คง
อยู่สืบไป 

๑  ครั ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการเฉลิม
ฉลองเทศกาล
วันขึ นปีใหม่   
 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ และ
เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

๑  ครั ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและมี
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมจดังาน
ประเพณี       
วันสงกรานต์   

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์ และ
เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

๑  ครั ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมจดังาน
สมโภชและ
ประเพณีถวาย
เทียนพรรษา  
 

เพือ่ส่งเสริมและ
ท้านุบ้ารุงกิจกรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนา และเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

๑  ครั ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 
 
 

 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 
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   2.4 แผนงานกีฬาและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา
เชื่อมความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน  
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเล่น
กีฬาและเช่ือม
ความสามัคคี
ระหว่างชุมชน 
 

๑  ครั ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 

๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ระหว่างชุมชน
และมีน ้าใจเป็น
นักกีฬา 

กอง 
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและอุสาหกรรม 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝมีือ
ให้กับประชาชน
ในชุมชน 

เป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนในชุมชนที่
ว่างงานมีงานท้า 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีรายได้เพิม่ขึ นเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
พึงพอใจ 
ร้อยละ  70 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ น 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจ้าง
นักเรียนและ
นักศึกษาท้างาน
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  
มีงานท้า เสรมิรายได้ให ้
ครอบครัวช่วงปิดภาค
เรียน 
 

จ้างนักเรียนนักศึกษาท้างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน
นักศึกษามี
งานท้าช่วง
ปิดภาเรียน
ร้อยละ  70 

นักเรียนมี
รายได้ช่วงปิด
ภาคเรยีน 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ตาม 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก   
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้ารงชีวิตและ
การปฏิบัติงาน 
 

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ  
70 

สามารถน้า
แนวทาง 
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง
ประยุกต์ใช้ได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
การท้า
การเกษตรและ
สนับสนุนเมลด็
พันธุ์ดี  

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพการท้า
การเกษตรและสนับสนุน
เมลด็พันธ์ุดี ดังนี  
 ๑. การปลูกข้าวหอมมะลิ
และข้าวพันธ์ต่างๆ 
 ๒. การปลูกอ้อย ข้าวโพด 
และพืชทางการเกษตรอื่นๆ  
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

๑ ครั ง / ปีประชาชนในเขต
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 
ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น้าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอบรม
ตลาดสดสินค้า
ชุมชนและการ
ตั งร้านค้า
สหกรณ์ใน
ชุมชน  

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อบรมตลาดสดสินค้าชุมชน
และการตั งร้านค้าสหกรณ์.
ในชุมชน 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 
 

๑ ครั ง / ปีประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น้าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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   3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ตลาดสด 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจ้าหน่าย
สินค้าท่ีมี
มาตรฐานที่ถูก
สุขลักษณะ 
 

ก่อสร้างตลาดสด 
จ้านวน  1  แห่ง  
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ  
70 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ผู้ผู้ค้าขายเป็น
ระเบียบ 

กอง 
สาธารณสุข 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตาม
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการอ้านวย
ความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
เป็นศูนย ์

มีความพร้อม
ในการอ้านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชน 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการตาม
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการอ้านวย
ความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
เป็นศูนย ์

มีความพร้อม
ในการอ้านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชน 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 



141 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

การเกิด อัคคภีัย
เป็นศูนย ์

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน 
(อปพร.)  
 

เพื่อให้อาสาสมคัรที่
มีความรู้
ความสามารถในการ
ดับเพลิงและเป็น
ก้าลังเสริมเจา้หน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๑ ครั ง/ป ี
อปพร./เจ้าหน้าท่ี

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 

อาสาสมัครมี
ความรู้
สามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกัน
อัคคีภัย  
 

เพื่อฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การเกิดอัคคภีัย
เป็นศูนย ์

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธาร
ภัย 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ประชาชน
สามารถป้องกัน
เหตุสาธารณภัย
ได้และได้รับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๙๐ 

การเกิดสา
ธารณภัยลดลง
และประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน        
(อปพร.)   

เพื่อเป็นการ
พัฒนาเครือข่าย 
อปพร. และ
เล็งเห็น
ความส้าคญัของ  
อปพร. 

๑ ครั ง/ป ี
อปพร./เจ้าหน้าท่ี

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน และ
อปพร. ร้อยละ
๑๐๐ ได้เห็น
ความส้าคญัใน
หน้าท่ี 

ประชาชนและ 
อปพร. เล็งเห็น
ความส้าคญัของ 
อปพร. 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

ในเขตเทศบาล
(ตลอดปี) 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อัตราการ
แพร่กระจาย
ของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก 
PM2.5 ลดลง
ร้อยละ 5 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองชนาดเล็ก 
PM2.5 ได ้

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ้าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง 
และให้มี
บุคคลากรที่
สามารถปฎิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
จ้านวน 51 คน 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ  
70 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถปฎิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรรเทาสา
ธารณภัยในพื นที่
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 
เป็นระบบ และ
มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ Big 
Cleaning day 
ชาวกรอก
สมบูรณ์ร่วมกัน
ท้าความดีถวาย
เป็นพระราช
กุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 10 

เพื่อร่วมกันท้า
ความดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

ภายในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เจ้าหน้าท่ี
ประชาชน ร้อย
ละ 60 ได้มสี่วน
ร่วมท้าความดี
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ใน
หลวงรัชกาลที่ 
10 

ชุมชมมีความ
สะอาด 
เรียบร้อย และ
เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน    
(อปพร.) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

1 ครั ง/ปี  
อปพร./เจ้าหน้าท่ี

เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

อาสาสมัครมี
ความรู้
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 
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    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการ
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์ 
เมืองน่าอยู่  

เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ 
เพื่อให้เกิด
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และร่ม
รื่นเป็นท่ีพักผ่อน
ย่อนใจ ประชาชน
เห็นความส้าคัญ
ของการปลูกต้นไม้  

พื นทีใ่นเขตเทศบาล 
1 ครั ง/ป ี

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาลร้อยละ
๖๐ น่าอยู ่
 

ในเขตเทศบาลมี
สภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงามและมี
ความร่มรื่น 

กอง
สาธารณสุข  

2 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจ้าส้านึก
ให้แก่ประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ในเขตเทศบาล
(ตลอดปี) 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาลร้อยละ
๖๐ น่าอยู ่
 

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวด- 
ล้อมมากขึ น 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการ
ประกวดชุมชน
เมืองน่าอยู่ 

เพื่อรณรงค์ให้ทุก
ชุมชนรักษาความ
สะอาด 

ในเขตเทศบาล 
(1 ครั ง/ปี) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาลร้อยละ
๖๐ น่าอยู ่
 

ชุมชนเป็น
ระเบียบร้อย
มากขึ น 
 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางจักรยาน
สายคู่ขนานถนน
สาย  3079 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามน่ามอง
และเกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางจักรยานสาย
คู่ขนาน  ถนนสาย  
3079  เช่น  ปลูก
ต้นไม้  ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 
ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ  
70 

ทางจักรยานมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงามน่า
มอง 

กอง
สาธารณสุข  

5 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
โดยใช้หลัก 3 
Rs และการ
ด้าเนินงาน
จังหวัดสะอาด 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
2.เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากต้นทาง 

ทุกชุมชนมีการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะจาก
ต้นทางลดลง
อย่าง 
น้อย ร้อยละ 
20 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

กอง
สาธารณสุข  

6 โครงการป้องกัน
และระงับโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 
2019 
(โควิด-19) 

เพื่อป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
(โควิด-19) 

ในเขตเทศบาล
(ตลอดปี) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรสั   
โคโรนา2019 
(โควิด-19) 
ลดลงร้อยละ 5 

สามารถป้องกัน
และควบคมุการ
ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา
2019 
(โควิด-19)ได ้

กอง
สาธารณสุข 



146 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และสาธารณสุข 
    5.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ๕,๐0๐,๐๐๐ 
 

๕,๐0๐,๐๐๐ 
 

๕,๐0๐,๐๐๐ 
 

๕,๐0๐,๐๐๐ 
 

๕,๐0๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพคนพิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี ยยังชีพคนพิการ
และเพื่อให้คน
พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

คนพิการในเขตเทศบาล 900,๐๐๐ 
 

900,๐๐๐ 
 

900,๐๐๐ 
 

900,๐๐๐ 
 

900,๐๐๐ 
 

ผู้พิการร้อยละ 
๙๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี ยยังชีพผู้
พิการ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

๓ ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์   
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์และเพื่อให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ น 
 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ ร้อย
ละ ๕ ได้รบั
ความช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็น
ค่าเบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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    5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัอบรม
หรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
  
 

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาค
ส่วน อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และครอบครัวร่วมจัด
กิจกรรมพิเศษเนื่องใน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ   

จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ  

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๕๐ มี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
เหมาะสม 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพจติใจ  
สร้างรอยยิ้มให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และ
สังคม 

- เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ผู้สูงอายไุด้มสี่วนร่วม 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๕๐ มี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
เหมาะสม 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจดัอบรม
หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้
พิการในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้ความรู้ ในการ
ดูแลสุขภาพใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

- ออกเยี่ยมบ้านผู้   พิการ 
- ให้ความรู้ผู้พิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สูงอายุร้อยละ 
๕๐ มสีุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ผู้พิการมี
ความรู้ใน
การดูแล
สุขภาพ และ
ใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้
อย่างสงบสุข 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการส่งเสริม
ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
ผู้มีรายได้น้อย 
และผูด้้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผูม้ีรายได้น้อย 
และผูด้้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง 

ตลอดป ีประชาชนในเขต
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
กฎหมาย 
 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสานรัก
และห่วงใย 
เทศบาลใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้
และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง
เบื องต้นได ้

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบื องต้นได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุมสี่วน
ร่วมในชุมชน
และได้รับการดู
สุขภาพท่ี
เหมาะสม 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการส่งเสริม
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ “เพื่อน
ช่วยเพื่อน”  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  ทั ง
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ   
 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถ
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ 80 
คุณภาพชีวิตที่
ดี ทั งทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ   

ผู้สูงอายุมีการ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีดี
และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมี
ความสุข 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการเข้าวัด 
ปฏิบัติธรรม 
เพื่อยกระดับ
จิตใจของ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ  และเปดิ
โอกาสให้ผูสู้งอายุ
ได้มโีอกาสเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  ได้มี
โอกาสได้เข้าวัดท้าบญุ  และ
ปฏิบัติธรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ  80 ได้
เข้าวัดท้าบุญ
ปฏิบัติธรรม 

ผู้สูงอายไุด้
ปฏิบัติธรรม  
และมสีติในการ
ใช้ชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่าง
เหมาะสม 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการปันยิ ม
สร้างสุขผู้สูงอายุ  
ตามรอยวิถีแห่ง
ความพอเพียง 

เพื่อใหผู้้สูงอายุ
แสดงศักยภาพภูมิ
ความรู้ 
ประสบการณ์ที่สั่ง
สมมาถ่ายทอดแก่
บุคคลอื่นได ้

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
สามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านรา่งกาย 
จิตใจ สนใจบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพิ่มขึ น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ 80 มีการ
เปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ นทั ง
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายไุด้แสดง
ศักยภาพที่ได้
สะสมมาได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ  
และรูส้ึกภมูิใจ
ในตนเอง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

คนพิการในเขตเทศบาลมีการ
พัฒนาคุณภาพที่ดีขึ น  และเหมา
สมกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ตนเอง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 คนพิการร้อยละ
80  มีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึ น 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี และ
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุข 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการใส่ใจ
ดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการ 

คนพิการไดร้ับการ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

คนพิการ/ผู้ดูแลผู้พิการในเขต
เทศบาลมสีุขภาพร่างกายที่ดี  
ตามสมรรถภาพของตนเอง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 คนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการ ร้อย
ละ80 สามารถ
น้าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้

คนพิการ/
ผู้ดูแลคน      
มีความรู้  และ
น้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน
ได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

 

11 โครงการสานรัก  
สามวัย  รวมใจ
เป็นหนึ่ง  สร้าง
ความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนใน
ครอบครัว 
 

วัยเด็ก  วัยกลางคน  และวัยชรา 
ของแต่ละครอบครัวมาท้ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี
ภายในครอบครัว 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
มีสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

ครอบครัวมี
เข็มแข็ง  และ
มีกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ น
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

12 โครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนา
สตร ี

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาสตรีใน
ชุมชน 
 

สตรีในเขตเทศบาลต้าบล 
กรอกสมบรูณม์ีศักยภาพมากขึ น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 

สตรีในเขต
เทศบาลมี
ศักยภาพและรู้
ถึงบทบาท
หน้าท่ีของ
ตนเองเพิ่ม
มากขึ น 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ
ผู้สูงอายสุุขใจ 
สูงวัยอย่างมี
คุณค่า 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความ
ความสุข มรีอยยิ ม 
มีก้าลังใจ  และ
สามารถใช้
ชีวิตประจ้าวันใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   สามารถ
มีขวัญก้าลังใจที่ดี และสามารถ
ด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
80 มสีุขภาพ
กาย และ
สุขภาพใจที่ด ี

ผู้สูงอายุรบั
ความรู้  และ
สามารถน้าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

14 โครงการสูงวัย
ฟันสวย ยิ ม
สดใส ใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ มีความรู้
เบื องต้นในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปาก 
 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
80รู้จักวิธีรักษา
สุขภาพภายใน
ช่องปาก  

ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปากของ
ตนเอง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

15 โครงการ
ครอบครัว
เข้มแข็ง ไร้ความ
รุนแรง ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งภายใน
ครอบครัว และมี
กิจกรรมภายใน
ครอบครัวมากขึ น 
 

ครอบครัวได้ตระหนักเกี่ยวกับโทษ
ภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธีการ
ป้องกันตนเองและครอบครัวให้
ห่างไกลจากยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
และสามารถน้า
ครอบครัวและ
ตนเองให้
ห่างไกลจากยา
เสพติดได ้

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติตนใน
แนวทางที่
ถูกต้อง 
เหมาะสม
ห่างไกลยา 
เสพติด และ
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้อื่นทั ง
ในชุมชนและ
สังคม  

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. โครงการ
คุณธรรมสาน
สายใย  
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อให้ครอบครัว
ในสังคม รู้จัก
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมที่ดีให้แก่
สมาชิกใน
ครอบครัว 
 

ครอบครัวในเขตเทศบาลฯ  
สามารถปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีให้กับสมาชิดใน
ครัวเรือนได ้

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
มีสัมพันธ์อันดี
ต่อกันภายใน
ครอบครัว 

ครอบครัวมเีข็ม
แข็ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
กิจกรรมร่วมกัน 
และมี
ความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

17 โครงการสตรี
ไทย  หัวใจแกร่ง 

เพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชาย หญิง 
 

สตรีในเขตเทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณ์  มีศักยภาพ
และมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ70 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจใน
กระบวนการ
การมีส่วนร่วม
ของสตรีไทย 

สตรีในเขต
เทศบาล มี
ศักยภาพและมี
ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
ระหว่างชาย-
หญิง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

18 โครงการเกษตร
อินทรีย์  วิถีแห่ง
ความพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลดา้รงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มเกษตรกร  และ
ประชาชนในเทศบาลที่สนใจ  
สามารถน้าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาอาชีพของตนเองได้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมน้าความรู้
ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
ได ้

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
และเข้าใจการ
พัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์ 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 



152 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการจดัตั ง
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
เทศบาลตา้บล    
กรอกสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

โรงเรียนผูสู้งอายุ เทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณ์ จ้านวน 1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

ผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาตนเอง
ทั งด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

เพื่อให้ความเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับโทษภัยของ
ยาเสพตดิให้กับเด็ก  
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

อบรมปีละครั ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ 70  ขึ นไปรู้
โทษภัยจากยา
เสพติด 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ์ ให้มีความ
เข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างเป็น
ระบบ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
ร้อยละ 60 มี
ความรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถ
แสดงพฤติกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสม 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างเป็น
ระบบ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการ
เยาวชนต้นกล้า
ต้านยาเสพติด 

เพื่อใหเ้ยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา ได้
รับรู้และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 

เยาวชน นักเรียน   
นักศึกษาได้ตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติดและรู้จักวิธีการ
ป้องกันให้ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70 ของ
เยาวชน 
นักเรียน นัก 
ศึกษามีความรู้
และสามารถ
ปฏิบัติตนให้
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เยาวชน 
นักเรียน นัก 
ศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตนใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสมห่างไกล
ยา เสพตดิ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้อื่นทั งใน
ชุมชนและสังคม  

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
พัฒนาการ
เกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่  โดย
ยึดหลักตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลดา้รงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มเกษตรกร  และ
ประชาชนในเทศบาลที่
สนใจ  สามารถน้า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง
ได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70ของผู้
เข้ารับการอบรม
น้าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตรได ้

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และ
เข้าใจการ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎี
ใหม่  ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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    5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ลดอัตราการป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนเขตเทศบาลและ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ตลอดปี ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ไข้เลือดออก
ลดลงเป็น ๐  

อัตราป่วยด้วย
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลงสามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกได ้

กอง 
สาธารณสุข 

 
 

2 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานของ 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์อัครราช
กุมาร ี
 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 

อัตราการแพร่
ระบาดโรค
ลดลง ร้อยละ 
60 

สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้าได ้

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส้ารวจข้อมลู
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตาม   
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
 

เพื่อส้ารวจข้อมลูจ้านวน
สัตว์ปีละ 2 
ครั ง และขึ นทะเบยีน
สัตว ์

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื นที่เทศบาลต้าบล
กรอกสมบรูณ ์

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ส้ารวจข้อมลู
จ้านวนสัตว ์
และขึ นทะเบยีน
สัตว์ ร้อยละ 80 

สามารถรู้
จ้านวน
ประชากร 
สุนัขและ
แมว ทั งที่มี
เจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
ด้าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ตลอดป ี 30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
เทศบาลมี
การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการมาก
ยิ่งขึ น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 



157 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื องต้นเทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ ์

เพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวนชุด ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื องต้น 

๑  ครั ง/ป ี
ชุดปฏิบัติการ 
ฉุกเฉินเบื องต้น 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีร้อยละ  
๘๐  

ผู้ปฏิบัติ
การแพทย์
ฉุกเฉินเบื องต้นมี
ความรู้เพิ่มขึ นใน
การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 

6 โครงการควบคมุป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์และวิธี
ป้องกันเพ่ือลดการ
แพร่ระบาดของโรค
เอดส ์

๑  ครั ง/ป ี
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีร้อยละ  
๘๐  

ลดการแพร่
ระบาดของโรค
เอดส ์

กอง 
สาธารณสุข 

 
 

7 โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1  ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการ
พึงพอใจร้อย
ละ 70 

ผู้ประกอบ 
การร้านอาหาร 
มีวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องตาม
สุขอนามัย 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเงิน
อุดหนุนส้าหรับ
การด้าเนินงาน
ตามแนวทาง 
โครงการ
พระราชด้าริด้าน 
สาธารณสุข  
(หมายเหตุ: 
จ้านวน 8 
ชุมชนๆ ละ 
20,000 บาท) 
 

เพื่อสนับสนุน 
งบประมาณ 
ให้ชุมชน
ด้าเนินงาน 
ตามแนวทาง 
โครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนงบประมาณให ้
ชุมชน  8  ชุมชน  โดย 
จัดท้าโครงการตาม 
พระราชด้าริด้าน 
สาธารณสุข  ดังนี  
1.  โครงการรณรงค์และ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน 
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล- 
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวด ี
2. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน 
3. โครงการอบรมหมอ 
ชาวบ้านเพื่อการปฐม 
พยาบาลเบื องต้น 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ80
ของจ้านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการมี
ความพึง
พอใจ 
 

ชุมชนมีผลการ
ด้าเนิน งาน
ตาม 
พระราชด้าร ิ
ด้าน
สาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุข 

คณะกรรม 
การชุมชน 

ในเขต 
เทศบาลตา้บล 
กรอกสมบรูณ ์
ทั ง  8  ชุมชน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเทศบาล   เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
เทศบาลและให้
ประชาชนไดเ้ห็น
ความส้าคญัของการ
กระจายอ้านาจอันส่งผล
โดยตรงต่อท้องถิ่น 

๑ ครั ง/ปีบุคลากร
เทศบาลและ
ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมใน
โครงการวัน
เทศบาล  

บุคลากร
เทศบาลและ
ประชาชน
เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจดัท้าสื่อ 
ประชาสมัพันธ์เทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ ์

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด้าเนินงานของเทศบาล 

ตลอดปี ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล  

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารและ
สามารถ
ตรวจสอบได ้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล  

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาล 

๑  ครั ง/ป ี
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน 
พนักงานเทศบาล 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลมผีล
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ ๖๐ 
ขึ นไป  

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรูส้ามารถ
น้าไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด
ในการด้ารงชีวิต  
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

เพื่อใหผู้้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ตามหลักกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตา้บลกรอก
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง
ของเทศบาล
ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ ร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความรู้และ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้างที่
เข้าฝึกอบรม  
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อปลุกจิตส้านึกและ
สร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์ 
ร้อยละ 80 ไดร้ับ
ความรู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
เกิดค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตใน
ภาครัฐ 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างที่เข้า
ร่วมโครงการเกิด
ความตระหนัก
และร่วมเป็น
เครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต  
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ  

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปกป้อง
สถาบันส้าคญัของ
ชาติ 

๑. เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสถาบันส้าคญัของชาติ  
๒. เพื่อให้ประชาชนมี
ความปรองดองสมานฉันท์ 
มีความเข้าใจร่วมกัน เกิด
ความสมคัรสมานสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และยดึมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต้าบล 
กรอกสมบรูณ์  
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์ 
ร้อยละ 80 ไดร้ับ
ความรู้และมีความ
ตระหนักในการ
ร่วมกันแสดงพลัง
ปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างมี
ความตระหนักใน
การร่วมกันแสดง
พลังปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
และมีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ 
โครงการ
พระราชด้าริ มี
ความรัก ความ
สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์  
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมส้าหรับ
คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยา
ของข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็นข้อกฎหมาย    
กฎระเบียบ  

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของ
เทศบาลตา้บลกรอกสมบรูณ์  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ร้อย
ละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม โดย
มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการ 
ยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบ
ธรรม มีคณุธรรม 
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
สามารถน้าหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
และชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

1.เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติสาสนา
พระมหากษตัริย์อันเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน
ไทยทั งชาติ 
2.เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส้านึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมขงประชาชนใน
ชุมชน 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์ และประชาชน
ในเขตเทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ์
และประชาชนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 80 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติที่เทสบาล
ด้าเนินการ 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชน มี
ทัศนคติและจิต
จิตส้านึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และสนบัสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริและงาน
พระราชพิธีต่างๆ 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์  
และประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต้าบลกรอกสมบรูณ์
และประชาชนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 80 
ได้เข้าร่วมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
เทศบาลตา้บล
กรอกสมบรูณ์และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชน มี
ความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ต่างๆ และเกิด
ความรักสามัคค ี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เนื่องสนอง
พระราชด้าริตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)และเพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรของ
ประเทส 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อย ร้อยละ 
60  

ประชาชน
เกิดจิตส้านึก
ที่ดีร่วมกัน
ในการรักษา
ป่าและ
ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

ตลอดปี ในเขตเทศบาล 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน   
สูงร้อยละ ๖๐ 
ขึ นไป 

สามารถ
พัฒนา 
รายได้ให้
สูงขึ น 

กองคลัง 
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    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื นฐานใน
เขตเทศบาล  
 

เพื่อส้ารวจและสร้าง
ระบบข้อมลูพื นฐาน
ของชุมชนน้าไปสู่
ระบบการวางแผนของ
ชุมชนเมือง 

๑ ครั ง/ปี ประชาชนในเขต
เทศบาล 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลมีข้อมลู
พื นฐานครบทุก
ตัวชี วัดร้อยละ 
๑๐๐  

สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ไข
ปัญหาให้กับ
ประชาชนได ้
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดท้าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนรู้จักการ
ใช้ข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท้าแผนชุมชนจ้านวน  8 
ชุมชน 

๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

โครงการในแผน
ชุมชนถูกบรรจุ
ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ร้อยละ 
80 

มีกรอบและ
แนวทางในการ
แก้ปัญหาของ
ประชาชนได ้

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจดัท้า
ประชาคม
ท้องถิ่นระดับ
ชุมชนและระดับ
ต้าบล 
 
 

เพื่อเสรมิสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอ
ความคิดเห็นในการ
ด้าเนินงานตาม
แนวทางประชาธิปไตย  
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนในชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ตลอดปี ประชาชน ในเขต
เทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนให้
ความร่วมมือกับ
เทศบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
๘๐ % 

สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น
ในชุมชนได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 

ส้านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชน  
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ของ คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น้าชุมชน  
และประชาชนใน
เขตเทศบาล และ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน   

๑  ครั ง/ปี 
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น้าชุมชน 
และประชาชนใน
เขตเทศบาล   

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลมผีล
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ ๖๐ ขึ น
ไป  

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรูส้ามารถ
น้าไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ด้ารงชีวิต 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจระหว่างชุมชน
กับเทศบาล 

เพื่อจัดกิจกรรมออก
พื นที่พบปะพี่น้อง
ประชาชนในเขต
เทศบาล  รับฟัง
ปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ  
70 

ได้รับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่
น้องประชาชน
เพื่อท่ีจะแก้ไข
ปัญหาได้ตรง
ประเด็น 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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    6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัท้า
ผังเมืองรวมของ
ชุมชน 

เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาและด้ารง
การรักษาเมือง
และบรหิาร
เกี่ยวข้องกับ
ชนบทในด้านการ
ใช้ทรัพย์สิน 
 

เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีการวางผัง
เมืองให้เหมาะสมกับ
สภาพพื นที่ของ
เทศบาลในอนาคต 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ชุมชนเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 

กองช่าง 



169 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์                                                        
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่้ากว่า 90 กิโลวตัต์ 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื อศาลาทรงไทย จ้านวน 2 หลังๆ ละ 
30,000 บาท  
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

60,000 
(2 หลัง) 

60,000 
(2 หลัง) 

60,000 
(2 หลัง) 

60,000 
(2 หลัง) 

60,000 
(2 หลัง) 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

3 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

จัดซื อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน 2 จงัหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบ  31.8 ซีซ ี
น ้าหนัก 3.9 กิโลกรมั 
ความจุถังเชื อเพลิง 250 ซีซ ี
ความจุน ้ามันหล่อลื่นโซ่ 150 ซซี ี
ขนาดโซ่ PMMC3 3/8" จ้านวน 1 เครื่อง 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

8,500 
 

8,500 
 

8,500 
 

8,500 
 

8,500 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 

แบบ ผ. 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้า 

จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณต์ิดตั งครบ
ชุด  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมุมอง
คงที่ ส้าหรับตดิตั งภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส้าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะหภ์าพ 
จ้านวน 8 ตัวๆ ละ 53,000 บาท เป็นเงิน 
424,000 บาท   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณพื นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 

5 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 
ขนาด 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยน้ า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถัง บรรจุน้ า
ชนิดหน้าตัดรูปวงรี ท าด้วยเหล็กอย่างดี มี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้านบน
ของถังติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ า 1 ชุด มีท่อดูดน้ า
และท่อส่งน้ าตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ติดตั งไฟส่องสว่างภายในเขตเทศบาล 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

7 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

 

โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ขนาด 140 วัตต์  
100 ดวง พร้อมอุปกรณ์ตดิตั ง 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

8 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

 

โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ขนาด 70 วัตต์   
100 ดวง พร้อมอุปกรณ์ตดิตั ง 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

9 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

 

เป็นรถขุดตีนตะขาบหมุนได้รอบตวั ขนาดความจุบุ้งกี๋ 
0.14 ลูกบาศก์เมตร (แบบ SAE)  ตัวรถและเครื่องยนต์
ต้องเป็นยี่ฮ้อเดียวกัน เป็นของใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อน
จ้านวน 1 คัน  โดยมีคณุสมบัติ ดังนี  
- เครื่องยนต์ดีเซล ก้าลังสุทธิที่ฟลายวีล 38.2 แรงม้า 
(HP) ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,400 รอบต่อนาที 
ระบายความร้อนด้วยน ้า  
- เป็นแบบHydrostatic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถ
ขับเคลื่อนอิสระได้ ความเร็วเดินหน้าสูงสุด 4.6 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีแรงฉุดลากสงูสุด 4,280 กิโลกรัม 
- ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แผ่นตีนตะขาบ
กว้าง 400   มม. ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ 
1,560 มม. มีแรงกดที่พื น 0.28 กิโลกรมั/ตาราง
เซ็นติเมตร 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    -มีบุ้งก๋ีพร้อมฟนัขนาดความจุ 0.14 ลูกบาศก์เมตร 
-มีระยะขุดไกลสดุ 5.735 ม. 
-มีระยะขุดได้สูงสดุ 5.515 ม. 
-มีระยะเทสูงสดุ 3.785 ม. 
-ความเร็วในการหมุน 9 รอบต่อนาท ี
-แรงขุดที่บุ้งกี๋ 3,460 กิโลกรัม 
-น ้าหนักใช้งาน 4,825 กิโลกรัม 
-ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์  
ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาด 72 แอมป์-ชั่วโมง 
จ้านวน 1 ลูก 
-ห้องพนักงานขับตดิตั งหลังคาบงัแดดตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต สีตัวรถพน่สีเหลืองตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต 
-อุปกรณ์ประกอบ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทา้งาน
ของเคร่ืองยนต์ เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือ
สัญญาณ เกจบอกความดนัน า้มนัเครื่องยนต์หรือ
สัญญาณ เกจบอกระดับน ้ามนัไฮดรอลิค เกจบอกไฟ
ชาร์ท หรือสัญญาณบอกไฟชาร์ท มีสัญญาณและ
อุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

 

จัดซื อเทรลเลอร์รถแบคโฮ โดยมคีณุลักษณะ ดังนี  
-กว้าง 2.10 x ยาว 4.50 ม. 
-คลัซซี รางน ้า ขนาด 4 นิ ว 
-ยางขนาด 700-15ใหม ่
-รองน ้าหนักใต้ล้อด้วยเหล็กรางน ้าขนาด 3 นิ วคู ่
-เพลาคู่ รางน ้า 3 นิ ว ประกบ+ดมุ 4WD 
-มีบังโคล ปูพื นเหล็กลาย 
-คอลาก 2 นิ ว ลูกหมาก ฝังบู๊ดสตมิ 
-ดามคลซัซีด้วยเหล็กรางน ้า 3 นิ ว 
-บันไดหลังใหญ่+ขาค ้าใหญ่+โซ่ยดึ 
-รับประกันลูกปืน 1 ปี  
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

 

จัดซื อรถบดถนน โดยมคีุณลักษณะ ดังนี  
-ก้าลังเครื่องยนต์ 5.8 Kw 
-ขนาดล้อบด Øxกว้าง 400x650mm.  
-ความถี่ในการสั่นต่อนาที 4000VPM 66.6Hz. 
-แรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงสุด 11Kn 1200Kgf 
-ความเร็วในการเคลื่อนที่ (กม./ชม.) 0-3 Km/h 
-ความจุถังน ้ามันไฮดรอลิก 25 ลติร 
-ความจุถังน ้า 26 ลิตร 
-ขนาดตัวถัง (กxยxส) 715x2490x110mm.รวม
ด้ามจับ 
-น ้าหนัก 600 Kg. 
-เครื่องยนต์ SUPER POWER RD 90N-1 
5.88KW 7.8 HP Diesel 
-แบตเตอรี่แห้ง 12V 36 Ah 330A 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 กองช่าง 

12 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ้านวน  2 เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 กอง
สาธารณสุข 

13 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จ้านวน  2 เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่้ากว่า 90 กิโลวตัต์ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี  
1) เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สา้หรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก3) มีตู้
เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน ้าเกลือ 
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จ้าเป็นอย่างเป็น
สัดส่วนเป็นระเบียบและมคีวามปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออก
จากท่ีจัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่้า 
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก้าลังส่งไม่ต่้ากว่า 25 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณต์ามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด 
6) เครื่องสญัญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง7) คณุลักษณะ
เฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
      (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได ้
      (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส้าหรับเด็กและผู้ใหญ ่
      (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดดูของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
      (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
      (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลือ่น 
      (6) ชุดเผือกลม 
      (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส้าหรบัส่งท่อก๊าซ 
      (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น 
      (9) เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได ้
      (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัต ิ
      (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัต ิ
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอยแบบยกภาชนะรองรับภาชนะ
มูลฝอย จ้านวน 1 คัน โดยมีคณุลกัษณะ ดังนี  
1. ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
2. มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า รอบไม่
เกิน 2,800 รอบต่อนาที 
3. ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั งชุดยกภาชนะรองรับภาชนะ 
มูลฝอย ท้างานด้วยระบบไฮดรอลคิ 
4. ภาชนะรองรบัมูลฝอยมีปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กอง
สาธารณสุข 

16 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

- ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร จา้นวน 2 ถัง ถังละ 120,000 บาท 
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 กอง
สาธารณสุข 

17 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน   จ้านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 การศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

จัดซื อโคมไฟ ชนิดโคมไฟ ฟลัดไลท์ LED ขนาด 
120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั งครบชุด  
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 กอง 
การศึกษา 

19 กิจการ
ประปา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื อเครื่องก้าเนดิไฟฟ้า  
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จา้นวน 1 เครื่อง  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการประปา 

20 กิจการ
ประปา 

ครุภณัฑ ์ ค่าติดตั งระบบ
ประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่ง
เป็นการตดิตั ง
ครั งแรกใน
อาคารหรือ
สถานท่ี
ราชการ 
พร้อมการ
ก่อสร้าง หรือ
ภายหลังการ
ก่อสร้าง 

ติดตั งระบบสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 1 
แห่งประกอบด้วย 
1. เดินระบบไฟฟ้าชนิดสายทองแดง ขนาด 25 
มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
2. ติดตั งอุปกรณต์ัดต่อกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 250 Amp   
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการประปา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 กิจการ
ประปา 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าติดตั งระบบ
ประปาและ
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
การติดตั งครั ง
แรกในอาคาร
หรือสถานท่ี
ราชการ พร้อม
การก่อสร้าง 
หรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

ก่อสร้างอาคารสูบน ้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จา้นวน 1 หลัง ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกา้หนด  
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการ
ประปา 

22 กิจการ
ประปา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อม
อุปกรณ์ จ้านวน 2 เครื่องๆ ละ 150,000 บาท 
โดยมีคณุสมบัติ ดังนี  
1. เป็นเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 30 แรงม้า 380 โวลต์ 
2. เครื่องสบูน ้าสามารถสูบน ้าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม./ชม. ทีส่่งน ้าสูง 100 เมตร (TDH)      
มีรอบหมุนไม่น้อยกว่า 2,850 รอบต่อนาที 
3. อุปกรณป์ระกอบระหว่างเครื่องสูบน ้าและ
มอเตอรไ์ฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมใช้งานได้ 
4. เครื่องสบูน ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องติดตั งอยู่
ด้วยกันบนฐานเหล็กชิ นเดียวกัน   
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

300,000 
(2 เครื่อง) 

300,000 
(2 เครื่อง) 

300,000 
(2 เครื่อง) 

300,000 
(2 เครื่อง) 

300,000 
(2 เครื่อง) 

กองการ
ประปา 





งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล

www.ksb.go.th

เทศบาลตาํบลกรอกสมบูรณ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)    


