
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโคกกรวด 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  รอบหนึ่งป  
(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖1  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

*************************** 
  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด  ประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖ 2  รอบหนึ่งป 
(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖1  ถึง กันยายน ๒๕๖2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง  ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก เทศมนตรี ตําบล      
โคกกรวด และนายก เทศมนตรี ตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลโคกกรวด เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 

  ดังนั้น  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ เทศบาลตําบลโคกกรวด จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด  ประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖ 2     
รอบหนึ่งป (ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖1  ถึง กันยายน ๒๕๖2)   ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ ท้ังนี้ สามารถ
ขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลโคกกรวด   ณ  ท่ีทําการเทศบาลตําบล     
โคกกรวด  หมูท่ี 6  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔-395062 
      

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   27  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

                  (นายปรีชา มิตรสูงเนิน) 
                 นายกเทศบาลตําบลโคกกรวด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลโคกกรวด 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท 044-395062  /โทรสาร 044-305224   



คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง  ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบหนึ่งป (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖1  
ถึง กันยายน  ๒๕๖2)  ข้ึน   เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให นายกเทศมนตรี ทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง   ในการพัฒนา เทศบาล
ตําบลโคกกรวด  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

 
 
 



บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบหนึ่งป (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 
 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง  ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน   
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนา    
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงานเปนไป  
ตามเปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป 

  เทศบาลตําบลโคกกรวด ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ดาน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  1.  โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพ่ิมภายในหลัง 
เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะหการใช
จายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  2. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  3. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ 
 



  4. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพ้ืนท่ี ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมและสถานะทางการเงิน การคลัง
ของทองถ่ินเปนสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
  5. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลโคกกรวด ใหมากข้ึน 
ท้ังกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลโคกกรวด รวมถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากข้ึน 
  6. ควรมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลโคกกรวด และมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
เพ่ือสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือนําไปสูแนวทางการพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว 
  7. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง
ดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด 
  8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



สารบัญ 
 
ปก 
คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 
 
สวนท่ี 1 บทนํา               
   1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล     1  
   2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     2   
   3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล      2  
   4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     5  
      5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล     8 
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สวนท่ี 1  บทนํา 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลโคก
กรวดจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด
หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไมรวมท้ังงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม
อยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลโคกกรวดวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลโคกกรวด 
ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกกรวด สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลโคกกรวด 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบใน
การดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับให
ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลโคกกรวดใหเกิด
ประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด  ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด/รองปลัด /ผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล   โคกกรวด และ
ชุมชนท้ัง 18 ชุมชนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของเทศบาลตําบลโคกกรวด พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดท่ีสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 2 คน  
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ซ่ึงตามระเบียบขอ 28 นี้ ทางเทศบาลตําบลโคกกรวดไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโคกกรวดประกอบดวย 
  1.  นายแถม  โชติกลาง  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ  
  2.  นายอํานาจ  เทียมโคกกรวด ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
  3.  นายวิลาศ  พงษโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  4.  นางภัสสร  บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  5.  นายเอ่ียม  มณีรุง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  6.  นางสมประสงค  ประพิน ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ  
  7.  นางสีเหลือม  โสภณ  ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  8.  นายสามารถ ขอพ่ึงกลาง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนตําบลโคกกรวด กรรมการ 
  9.  นางสาวทัศนีย  รอดพิพัฒน ครู คศ.3 ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
  10. นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ  
  11. นางสาวประภาวรรณ ศรีชุม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ  
              และเลขานุการ  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวด             
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา          
ท่ีกําหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        
ตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดได
กําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถา
กําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใช
ผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ํา
ตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท ( Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลโคกกรวด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลโคกกรวดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2และสวนท่ี 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดตอนายกเทศมนตรีตําบลโคก
กรวดเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผ นพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดมีอํานาจหนาท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลโคก
กรวด เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
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ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลตําบล
โคกกรวดใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  
เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแกแบบสอบถาม( Questionnaires)แบบสัมภาษณ ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ   (Observation) เปนตน   โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลโคก
กรวดรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขแลว   จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนใน เขตเทศบาล
ตําบลโคกกรวดทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขอ งเทศบาลตําบลโคกกรวด กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคก
กรวดอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในกําหนดเวลาเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริง
ในเทศบาลตําบลโคกกรวดมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา ( Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณ
ท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดซ่ึงสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลโคกกรวดท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและ
จังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ  
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ ( survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวน
เก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกกรวดเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ 
ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการเปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ ( Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          ไม
เครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โคกกรวดใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant 
observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนใน
หมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  3.4 การสํารวจ ( surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบล/เทศบาลตําบลโคกกรวดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
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ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ี
จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ ของเทศบาลตําบลโคกกรวดสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลโคกกรวดแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มี
ความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลโคกกรวดเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลโคกกรวด 

�  
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สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
1.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลโคกกรวด ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติซ่ึงเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนาซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ี
จะใหเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 

 
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด ใหบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดรวมกัน
วางไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

โคกกรวดเมืองนาอยู เศรษฐกิจคูชุมชน ประชาชนมีสวนรวม 
ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติย่ังยืน 
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1.4 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีมีการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีมีไดรับการชวยเหลือ 
3. จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเสนทางระบายน้ําท่ีมีมาตรฐาน การระบายน้ําสะดวกไมทวมขัง 
5. จํานวนการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ําไดดี (จากการขุดลอก) 
7. จํานวนเด็ก เยาวชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคติดตอลดลง 
10. จํานวนประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกป 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือเม่ือประสบภัย 
16. จํานวนของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
17. มีการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
18. ปริมาณขยะตกคางลดลง 
19. ไมมีการรองเรียนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม 
20. จํานวนผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ท่ีไมไดรับการดูแลลดลง 
21. จํานวนท่ีมีการสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ 
22. จํานวนผูวางงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
1.5 คาเปาหมาย 

1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งองคกรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดและปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
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1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการอยางตอเนื่อง โปรงใสเปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
2. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
5. บํารุงรักษาจํารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
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สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล 
 
แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2565)  
คําช้ีแจง  :เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น.......................เทศบาลตําบลโคกกรวด............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมา
จัดทําฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปละ 1 ครั้ง ของปงบประมาณน้ันๆ   

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวพระราชดําริ

    1. แผนงานการเกษตร -          -                       1       300,000.00           1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00           4        1,200,000.00            

    2. แผนงานการพาณิชย -          -                       -         -                        -         -                       -          -                         -         -                        -         -                            

รวม -         -                      1       300,000.00          1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00          4        1,200,000.00           

 2. ยุทธศาสตรดาการพัฒนการศึกษา

     1. แผนงานการศึกษา 14      7,717,122.00       18     8,134,175.00        19      7,853,923.00       19      7,853,923.00        19     7,853,923.00        89      39,413,066.00         

รวม 14      7,717,122.00       18     8,134,175.00        19     7,853,923.00       19      7,853,923.00        19     7,853,923.00        89      39,413,066.00         

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

     1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1        50,000.00            3       110,000.00           3        110,000.00          3        110,000.00           3       110,000.00           13      490,000.00              

รวม 1        50,000.00            3       110,000.00          3        110,000.00          3        110,000.00           3       110,000.00          13     490,000.00              

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 1        50,000.00            1       50,000.00             1        50,000.00            1        50,000.00             1       50,000.00             5        250,000.00              

     2. แผนงานการศึกษา 3        1,050,000.00       3       1,050,000.00        3        1,050,000.00       3        1,050,000.00        3       1,050,000.00        15      5,250,000.00            

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        400,000.00          1       400,000.00           1        400,000.00          1        400,000.00           1       400,000.00           5        2,000,000.00            

     4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 8        1,820,000.00       8       1,820,000.00        8        1,870,000.00       8        1,870,000.00        8       1,870,000.00        40      9,250,000.00            

     5. แผนงานงบกลาง 3        10,650,000.00     4       11,690,000.00      4        12,654,000.00     4        13,654,440.00      4       14,729,000.00      19      63,377,440.00         

รวม 16      13,970,000.00     17     15,010,000.00      17     16,024,000.00     17      17,024,440.00      17     18,099,000.00      84      80,127,440.00         

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 8        1,145,000.00       8       1,145,000.00        8        1,145,000.00       8        1,145,000.00        8       1,145,000.00        40      4,580,000.00            

     2. แผนงานงบกลาง 1        300,000.00          1       300,000.00           1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00           1        300,000.00              

รวม 9        1,445,000.00       9       1,445,000.00        9        1,445,000.00       9        1,445,000.00        9       1,445,000.00        41     4,880,000.00           

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 6        11,022,000.00     4       11,250,000.00      4        11,250,000.00     5        14,192,000.00      5       14,192,000.00      24      61,906,000.00         

     2. แผนงานการศึกษา 1        99,000.00            -         -                        -         -                       -          -                         -         -                        1        99,000.00                 

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        100,000.00          1       100,000.00           1        100,000.00          1        100,000.00           1       100,000.00           5        500,000.00              

     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37      17,597,000.00     24     15,441,200.00      15      9,740,800.00       5        2,700,000.00        5       2,700,000.00        86      48,179,000.00         

     5. แผนงานการพาณิชย 1        2,000,000.00       15     14,878,290.79      15      14,878,290.79     15      14,878,290.79      12     12,113,290.79      58      58,748,163.16         

     6. แผนงานเคหะและชุมชน -          -                       3       1,430,000.00        1        930,000.00          -          -                         -         -                        -         2,360,000.00            

     7. แผนงานรักษาความสงบภายใน -          -                       1       636,000.00           -         -                       -          -                         -         -                        -         636,000.00              

รวม 46      30,818,000.00     48     43,735,490.79      36     36,899,090.79     26      31,870,290.79      23     29,105,290.79      174   172,428,163.16       

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

     ศาสนา - วัฒนธรรม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 9        1,420,000.00       10     1,430,000.00        11      1,690,000.00       11      1,690,000.00        10     1,720,000.00        51      7,950,000.00            

     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 5        1,220,000.00       5       1,220,000.00        5        1,220,000.00       5        1,220,000.00        5       1,220,000.00        25      6,100,000.00            

รวม 14      2,640,000.00       15     2,650,000.00        16     2,910,000.00       16      2,910,000.00        76      14,050,000.00         

 8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 12      1,770,000.00       13     1,885,000.00        14      2,100,000.00       13      1,600,000.00        13     1,600,000.00        65      8,955,000.00            

รวม 12      1,770,000            13     1,885,000            14     2,100,000            13      1,600,000             13     1,600,000            65      8,955,000                

 9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพยสิน

     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5        310,000.00          7       390,000.00           8        490,000.00          8        490,000.00           8       490,000.00           36      2,170,000.00            

     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000.00          1       250,000.00           1        250,000.00          1        250,000.00           1       250,000.00           5        1,250,000.00            

รวม 6        560,000               8       640,000               9        740,000               9        740,000                9       740,000               41     3,420,000                

 10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากร

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 2        650,000.00          2       650,000.00           2        650,000.00          2        650,000.00           2       650,000.00           10      3,250,000.00            

     2. แผนงานสาธารณสุข 4        350,000.00          4       350,000.00           4        350,000.00          4        350,000.00           4       350,000.00           20      1,750,000.00            

     3. แผนงานเคหะและชุมชน 3        2,110,000.00       8       4,110,000.00        8        4,110,000.00       8        4,110,000.00        8       4,110,000.00        35      18,550,000.00         

รวม 9        3,110,000            14     5,110,000            14     5,110,000            14      5,110,000             14     5,110,000            65      23,550,000              
รวมทั้งสิ้น 127    62,080,122          146   79,019,666          138   73,492,014          127    68,963,654           108   64,363,214          652   348,513,669            

ป 2563 ป  2564 รวม  5  ปป  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ป  2561 ป  2562
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      2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

2.1  แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

       100,000.00          12,000.00             11,455.00 เด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง 

 100%

เด็กนักเรียนเรียนรู

ไดประสบการณ

จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย        100,000.00          30,000.00                          -   เพิ่มทักษะการ

เรียนรูใหแกเด็ก

นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะการเรียนรู

มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม          20,000.00          10,000.00                  900.00 เพื่อใหทราบ

จํานวนนักเรียน

ที่มาเรียนในศูนย 

100%

จํานวนนักเรียนที่

แนนอน

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

         10,000.00          10,000.00               6,925.00  เด็กรูและเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ

เขาใจและซาบซึ้งใน

ดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด

       100,000.00          90,000.00             46,410.00  เด็กมีอารมณและ

สติปญญาดี 100%

เด็กนักเรียนไดมี

สวนรวมทํากิจกรรม

รวมกันและ

กอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครอง          20,000.00          20,000.00             12,520.00 ผูปกครองไดรับรู

นโยบายของ

ศูนยฯ'90%

ผูปกครองทราบถึง

แนวทางการ

ดําเนินการในการ

เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

โครงการอาหารกลางวัน

       470,400.00        470,400.00          402,180.00 เด็กไดรับประทาน

อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาจัดการเรียนการสอน

       163,200.00        163,200.00          163,200.00 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การพัฒนาครบทุก

คน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาหนังสือเรียน

         19,200.00          19,200.00             15,600.00 เด็กมีหนังสือเรียน

ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

หนังสือเรียนครบ

ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาอุปกรณการเรียน

         19,200.00          19,200.00             15,600.00 เด็กมีอุปกรณการ

เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

ครบทุกคน

กองการศึกษา

โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 หนา 14 
 



 

 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาเครื่องแบบนักเรียน

         28,800.00          28,800.00             23,400.00 เด็กมีเครื่องแบบ

นักเรียนครบ 

100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

         41,280.00          41,280.00                          -   เด็กไดเขารวม

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครบ

 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

เขารวมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน          20,000.00          20,000.00                          -    เด็กมีสื่อการเรียน

ที่เหมาะสมกับวัย 

100%

นักเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูมากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

    3,812,000.00     3,812,000.00        3,792,940.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล)

    1,826,139.00     2,010,100.00        1,667,051.30 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

       183,956.00        137,967.00          137,967.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

รวม 16  โครงการ 6,934,175.00    6,894,147.00    6,296,148.30      

 หนา 15 
 



 
 

 
 

      3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

          50,000.00        50,000.00               14,700.00 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

          30,000.00                     -                              -   ประชาชน 80% ได

บริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

          30,000.00                     -                              -   เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 110,000.00       50,000.00      14,700.00             -                       -                      -                  

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคและปองกัน

ปญหายาเสพติด

          50,000.00        50,000.00                 6,975.00 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนรวม

กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000.00         50,000.00      6,975.00               -                      -                      -                   

 หนา 16 
 



 
 

 
 

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

        500,000.00          70,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประ โยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดในชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

        150,000.00          20,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

        400,000.00        200,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

กองการศึกษา

รวม 3  โครงการ 1,050,000.00     290,000.00       -                        -                      -                      -                   

        4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ

        400,000.00     100,000.00               59,540.00 1. ผูสูงอายุไดรับ

ความสุขทั้งทางกาย

และจิตใจเพิ่มขึ้น 

5%

2. มีความพึงพอใจ

ในการ

1.ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลสุขภาพ

อยางถูกตอง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผูสูงอายุไดเขา

วัดฟงเทศนและ

ปฏิบัติธรรม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 400,000.00       100,000.00    59,540.00             -                      -                      -                   

 หนา 17 
 



 
 
 
 
 
 
 

        4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน

        750,000.00        260,000.00             142,205.00 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 60%

กลุมอาชีพของ

เทศบาลไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชน

        750,000.00        250,000.00             750,000.00 ผูนําชุมชน 80% มี

ความรูเพิ่มขึ้น

สรางผูนําชุมชนได สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผู

พิการ

        100,000.00        100,000.00                            -   ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และผู

พิการในเขต 

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรี

          50,000.00          50,000.00               35,670.00 รอยละ 50% กลุม

สตรีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนใน

เรื่องตางๆ

กลุมสตรีมีความรู 

และไดรับการ

สงเสริมในดานตาง ๆ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

          50,000.00          40,000.00               37,100.00 รอยละ 50% ของ

ประชาชนไดรับการ

สงเสริมใหความรูใน

เรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนนํา

ความรูที่ไดในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก

สตรีและบุคคลในครอบครัว

          50,000.00          50,000.00                            -   ปญหาเรื่องการ

กระทําความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว

ลดลง 10%

ปญหาเรื่องความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการดําเนินงาน

สวัสดิการชุมชนกองทุนเงิน

ออมวันละ 1 บาท

          50,000.00          50,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว           20,000.00                        -                              -    ครอบครัว 40% 

มีความเขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีศูนยให

คําแนะนําปรึกษา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 8  โครงการ 1,820,000.00     800,000.00       964,975.00           -                      -                      -                   

 หนา 18 
 



 
 

 
 
 
 
 

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.5  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

       9,530,000.00        9,530,000.00          8,899,200.00 ผูสูงอายุไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูพิการ

       2,010,000.00        2,010,000.00          1,935,200.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูพิการ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

            50,000.00             30,000.00               12,000.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูปวยเอดส ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

         100,000.00          100,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ 11,690,000.00    11,670,000.00    10,846,400.00      -                      -                      -                   

      5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

          50,000.00        50,000.00               14,100.00 สงเสริมพัฒนา

คุณภาพคนในชุมชน

ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

5%

1. ประชาชนไดมี

สุขภาพดี แข็งแรง ทั้ง

กายและใจ

2. มีการจัดตั้งกลุม

ออกกําลังกายอยาง

นอย 5 กลุม และ

ดําเนินกิจกรรมที่มีอยู

เดิมอยางตอเนื่อง

3. จํานวนสมาชิก

ชมรมเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

          60,000.00        60,000.00               58,027.00 1. ไมมีผูปวยและ

เสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา

2. สุนัข แมว ไดรับ

วัคซีนครบ 100%

การดําเนินงาน

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบามี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินงานได

ครอบคลุมครบถวน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

 หนา 19 
 



 

 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุขในชุมชน

        400,000.00     300,000.00             233,158.00 แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจในงานแกนนํา

สาธารณสุขชุมชน

เพิ่มมากขึ้น 5%

แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนไดรับความรู 

พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง สงผลให

ชุมชนมีความเขมแข็ง

ดานสุขภาพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

        150,000.00     150,000.00               82,153.00 ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออก

1. สามารถปองกัน

และควบคุมการเกิด

โรคไขเลือดออกได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดไมเกิน 50:

ประชากรแสนคน

3.เยาวชน ประชาชน

ในชุมชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ตระหนักและมีสวน

รวมอยางจริงจังใน

การปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

5 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

        360,000.00     360,000.00             360,000.00 ชุมชนแตละชุมชน

ไดรับเงินอุดหนุน 

ชุมชนละ 20,000 

บาท

ชุมชนมีงบประมาณ

ไดดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขชุมชนละ

 3 โครงการ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 5  โครงการ 1,020,000.00    920,000.00    747,438.00           -                         -                        -                  

 หนา 20 
 



 
 
 

 
 

 5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

             5.2  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่

เทศบาลตําบลโคกกรวด

        300,000.00     240,000.00             240,000.00 จํานวนประชาชนมี

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดี

ดวยการบริหาร

จัดการแบบมีสวน

รวมของภาคประชาชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 1  โครงการ 300,000.00       240,000.00    240,000.00           -                         -                        -                  

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา

พันธไมและเก็บพัสดุ บริเวณพื้นที่

สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 ต.โคกกรวดอ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

        300,000.00     300,000.00             300,000.00 เทศบาลมีแหลง

เพาะชําและแหลง

อนุบาลตนไมเพิ่มขึ้น

 100%

เทศบาลมีแหลง

เพาะชําตนไม และ

เพื่อใชในงาน

เทศบาลและเพื่อ

แจกจายประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 300,000.00         300,000.00      300,000.00             -                         -                        -                     

 หนา 21 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางถนน คสล.บริ

เวณถนนเทศบาล  17  หมูที่ 3

ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

       1,310,000.00          955,000.00             954,800.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

2  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคมไฟ

โซลาเซลล  จํานวน 10 ตน  

บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทาง

หลวงทองถิ่น 06) ต.โคกกรวด  อ.

เมือง  จ.นครราชสีมา

       1,300,000.00        1,100,000.00          1,100,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

3  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กบริเวณซอยหนองหวา 1 ,2,3 

ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนน

เทศบาล 4  หมุที่ 1  ต.โคกกรวด 

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

         850,000.00          635,000.00             634,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

4  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกหมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

         622,000.00          622,000.00             463,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

5  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 15 หมู

ที่ 14ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,980,000.00        1,636,000.00          1,634,999.00  สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

 ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

6  โครงการติดตั้งหอกระจายขาว

แบบไรสาย สถานที่ตั้งชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณ  ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณ

ภายในหมูบาน หมูที่ 

1,2,3,4,6,14 อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,900,000.00        1,900,000.00          1,900,000.00  ประชาชนได

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร เพิ่มขึ้น'50%

 ประชาชนทราบ

ขอมูลขาวสาร ที่ทาง

เทศบาลได

ประชาสัมพันธ

กองชาง

 หนา 22 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการปรับปรุงผิวจราจแอส

ฟลทติกบริเวณถนนเทศบาล 15 

หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

         500,000.00          500,000.00             500,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

8  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคม

ไฟถนนโซลาเซลล  แผงโซลาเซลล

บริเวณถนนเทศบาลภายในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

         900,000.00          900,000.00             900,000.00  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

80%

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชิวต

และทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการกอสรางหลังคา

เอนกประสงคบริเวณหนา

ศูนยสุขภาพบานดอนแตว  

หมูที่  3

       1,000,000.00        1,000,000.00          1,000,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

10 โครงการสํารวจและจัดทําปายชื่อ

ถนนในเขตเทศบาล

         200,000.00          200,000.00             200,000.00 ประชาชน  ๑๐๐ % 

 มีความพึงพอใจและ

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

1. การใหบริการ

ของเทศบาลมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บานเมืองมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

11 โครงการปรับปรุง

หอกระจายขาวภายในชุมชน

         100,000.00 ประชาชน 80% 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนในชุมชน

ไดรับทราบขาวสาร

ที่ประชาสัมพันธ

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห  หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

         235,000.00          235,000.00             235,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.          699,500.00          699,500.00             699,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเทศบาล 23  หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         188,200.00          188,200.00             188,200.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

15 โครงการกอสรางพื้น คสล.

ถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา

         211,600.00          211,600.00             211,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

       1,079,500.00        1,079,500.00          1,079,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

 หนา 23 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.

บริเวณศาลาเอนกประสงคถึง

กําแพงวัดดอนแตว ถนนเทศบาล 

19 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

         114,800.00          114,800.00             114,800.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา

 บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         159,200.00          159,200.00             159,200.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

       1,191,400.00        1,191,400.00          1,191,400.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

20 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล          272,000.00          272,000.00             272,000.00 แผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทน

พลังงานไฟฟา

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

แอสฟลทติก บริเวณถนนเทศบาล

 1 หมูที่ 3 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         308,700.00          308,700.00             308,700.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

รวม 21  โครงการ 15,121,900.00    13,907,900.00    13,747,299.00       

 หนา 24 
 



 
 
 
 
 

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันทองถิ่นไทย         100,000.00                     -                              -   สวนราชการ 

ประชาชนและ

เจาหนาที่ ไดเขา

รวมงานและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทองถิ่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา 

มหาราชินี

        250,000.00        80,000.00               66,182.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

          60,000.00        28,000.00               23,150.00 ประชาชน  60% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

        150,000.00        50,000.00               49,540.00 ประชาชน 60% ได

รวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันขึ้นปใหม           40,000.00        30,000.00               27,866.95 ประชาชน  60% 

ไดรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นประชาชนอําเภอเมือง

นครราชสีมา ครั้งที่ 14

        500,000.00        30,000.00                            -   บุคลากรเทศบาล 

90 % มีโอกาส

เชื่อมความสําพันธที่

ดีระหวางกัน

พนักงานเทศบาล

แตละเทศบาลมี

สัมพันธไมตรีที่ดีตอ

กัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        250,000.00     100,000.00               45,505.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

 หนา 25 
 



 

 
 
 

 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดงานวันที่ 13 

ตุลาคม

          20,000.00        20,000.00               19,985.00 ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการงานวันพระราชพิธี  

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

          50,000.00        50,000.00                 4,300.00 การจัดงานวันและ

การเขารวมงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีและ

วันสําคัญของชาติ

สามารถดําเนินการ

ไดตามแผนงาน/

โครงการไมนอยกวา

 3 กิจกรรม

ทําใหการจัดงาน

และการเขา

รวมงานพระราชพิธี

 รัฐพิธีและวัน

สําคัญของชาติ

ดําเนินไดตาม

รูปแบบพิธีการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ 1,420,000.00    388,000.00    236,528.95           -                       -                      -                  

      7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

        100,000.00        100,000.00               97,540.00 ชุมชนมีอุปกรณกีฬา

 80%

ประชาชนในชุมชน

ไดเลนกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ         300,000.00        190,000.00             185,769.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  

ไดรับความสุข  

สนุกสนาน และ

สงเสริมสนับสนุนให

เด็กมีความคิด

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

        350,000.00        218,000.00             215,210.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม 80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการงานประเพณีสงกรานต         400,000.00        370,000.00             298,689.10 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีเขาพรรษา           70,000.00          70,000.00               52,012.90 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนได

รวมกันทําบุญถวาย

เทียนตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ 1,220,000.00    948,000.00       849,221.00           -                       -                      -                  

 หนา 26 
 



 
 

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

             500,000          300,000                  155,920 เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

50%

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและ

ลูกจางปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม

               50,000          100,000                    41,080 บุคลากร 80%  

ไดรับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรม  จริยธรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคลื่อน

ที่พบประชาชน

             160,000          160,000                    85,200 ประชาชน ๗๐ %  

ไดรับความสะดวก

ในการใหบริการมาก

ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

             500,000          500,000                              - ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งรอยละ 60%

มีการเลือกตั้งนายกฯและ

สมาชิกสภาเทศบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ

             100,000          100,000                    86,457  ประชาชน 60% 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดงความ

จงรักภักดี ตอชาติ พระ

มหากษัตริ์ย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

               50,000                       -                              - มีขอมูบชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน 

70%

มีขอมูลชุมชนครอบคลุม

ทุกดาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษาปฏิบัติงาน

นอกเวลาเรียน

             150,000             60,000                    17,100  นักเรียน40% มี

รายไดเพิ่มขึ้น

นักเรียน  นักศึกษามี

รายไดในชวงปดภาคเรียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

               50,000             50,000                    18,218 ประชาชน 70% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

ประชาชนไดรวมกัน

เสนอปญหา รวมกันคิด

เพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการ

และแผนงาน

9 โครงการอบรมการจัดทํา

แผนชุมชน

               50,000             50,000                    49,898 ประชาชน 60% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนชุมชน

ประชาชนเขาใจและ

ทราบถึงความสําคัญของ

การจัดทําแผนชุมชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

10 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง

กฎหมายทั่วไป

               50,000             50,000                    12,300 ประชาชน 50% รู

กฎหมายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถนํากฎหมายมาใช

แกไขปญหาในเบื้องตนใน

ชีวิตประจําวันได

กองวิชาการ

และแผนงาน

11 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

             115,000          115,000                              - ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

กองคลัง

รวม 11  โครงการ 1,775,000 1,485,000 466,173 -                       -                             -                 

 หนา 27 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมดับเพลิง           50,000.00        50,000.00               29,570.00 การดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพ 

80 %

เพื่อเตรียมพรอม

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝกอบรม  อปพร.           50,000.00        30,000.00                            -   อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗๐ %

อาสาสมัครมี

ความรูและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให

รอดจากการจมน้ํา

          50,000.00        30,000.00               28,350.00 ผูผานการอบรม

โครงการไดรับ

ความรูและสามารถ

ชวยเหลือผูอื่นได 

รอยละ 70%

ประชาชนไดรับ

ความรูในการ

ปองกันและรูจักวิธี

ชวยเหลือคนจมน้ํา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

        100,000.00        80,000.00               13,700.00 การเกิดอุบัติเหตุเปน

 ๐%

จํานวนอุบัติเหตุ

จราจรในเขต

เทศบาลลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการจักรยานสายตรวจ

ดับเพลิง

          60,000.00        60,000.00               60,000.00 พนักงานปองกันฯใช

จักรยานในภารกิจ

ของเทศบาล 

มากกวา2 ครั้งตอ

สัปดาห

พนักงานเทศบาล

ใชพลังงานเชื้อเพลิง

ลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 5  โครงการ 310,000.00       250,000.00    131,620.00           -                       -                      -                  

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา         250,000.00     250,000.00                            -   รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

รวม 1  โครงการ 250,000.00       250,000.00    -                        -                    -                    -                  

 หนา 28 
 



 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก           50,000.00        20,000.00                            -    ประชาชน 70% ได

 เขารวมกิจกรรม

ปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช         600,000.00     600,000.00             471,140.50  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับ

ความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 650,000.00       620,000.00    471,140.50           

 หนา 29 
 



 
 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.2  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยูและการ

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

        100,000.00     100,000.00               61,917.20 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา           50,000.00        50,000.00               33,572.40 ลดการปลอยกาซได

ออกไซคใหกับเมือง

ลงไดอยางนอยรอย

ละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด

        100,000.00        50,000.00               14,170.00 ปริมาณการใชไฟฟา

ของสํานักงาน

เทศบาลลดลงอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 3  โครงการ 250,000.00       200,000.00    109,659.60           -                       -                      -                 

 หนา 30 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวม

          40,000.00          40,000.00               12,550.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษา

ความสะอาดและระบบเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย

          70,000.00          70,000.00               70,000.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด

 เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 110,000.00       110,000.00       82,550.00             -                       -                      -                  

 หนา 31 
 



สรุปโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 

ท่ีไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

1.การสานตอแนวทาง พระราชดําร ิ 1 0 1 
2.ดานการพัฒนาการศึกษา 18 16 2 
3.ดานการพัฒนาการเกษตร 3 3 0 
4.ดานการพัฒนาสังคม 17 17 0 
5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 9 6 3 
6.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 48 22 26 
7.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา - วัฒนธรรม 15 14 1 
8.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 13 11 2 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8 6 2 
10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 14 7 7 

รวม 146 102 44 
 
บทสรุป 
ในป 2562 เทศบาลตําบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 146  
โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน 102  โครงการ  คิดเปนรอยละ  69.86   

ในป 2562 เทศบาลตําบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 146  
โครงการไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน 44  โครงการ  คิดเปนรอยละ  30.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา 32 
 



ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน เนื่องจากบางโครงการตองใชเงินงบประมาณจํานวน

มากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกกรวดไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ
ควบคุมได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน  
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน  
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา 33 
 



สวนท่ี 4 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

--------------------------------- 
  

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

   โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  360  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     145    ราย  

 - หญิง  จํานวน     215    ราย 
 

อายุ - ต่ํากวา  20 ป จํานวน 39  ราย  - 20 – 30 ป จาํนวน  44  ราย  - 31 – 40 ป จํานวน  52 ราย                                
-  41 – 50 ปจํานวน  74  ราย  - 51 – 60 ป จาํนวน  69  ราย - มากกวา  60 ป  จํานวน 82 ราย 

 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา    จํานวน   135    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    153   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเทา  จํานวน  27 ราย - ปริญญาตรี      จํานวน    45   ราย 
-  สูงกวาปรญิญาตรี   จํานวน     -    ราย   - อ่ืน ๆ จํานวน    -   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ         จํานวน    8   ราย- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน       6   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว    จํานวน  78  ราย  - รับจาง                จํานวน    160   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จํานวน  53  ราย  - เกษตรกร             จํานวน      22   ราย     
   - อ่ืน ๆ จํานวน  33 ราย  

ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจ

มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไมพอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 196 54.40 10 2.80 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 166 46.10 179 49.7 15 4.20 

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 160 44.40 191 53.10 9 2.50 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 147 40.80 206 57.20 7 1.90 

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 193 53.60 13 3.60 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 155 43.10 193 53.60 12 3.30 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 157 43.60 192 53.33 11 3.10 

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 162 45.00 187 51.90 11 3.10 

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 142 39.40 205 56.90 13 3.60 

หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  360    ราย    
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโคกกรวด ในภาพรวม    ปรากฏวา ใน
จํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 9  ขอ นั้น เฉล่ียความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  34.39,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  43.54 
และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  2.53 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละ
ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 
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 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 
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 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 
 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของเทศบาลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
 3. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของเทศบาล ทําใหการ 
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
   
ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
 2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางตอเนื่อง  
 4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวาง
หนวยงานและผูนําชุมชน 
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สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
1.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลโคกกรวด ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติซ่ึง
เปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนาซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 

 
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดใหบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดรวมกัน
วางไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

โคกกรวดเมืองนาอยู เศรษฐกิจคูชุมชน ประชาชนมีสวนรวม 
ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติย่ังยืน 
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1.4 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีมีการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีมีไดรับการชวยเหลือ 
3. จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเสนทางระบายน้ําท่ีมีมาตรฐาน การระบายน้ําสะดวกไมทวมขัง 
5. จํานวนการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ําไดดี (จากการขุดลอก) 
7. จํานวนเด็ก เยาวชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคติดตอลดลง 
10. จํานวนประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกป 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือเม่ือประสบภัย 
16. จํานวนของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
17. มีการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
18. ปริมาณขยะตกคางลดลง 
19. ไมมีการรองเรียนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม 
20. จํานวนผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ท่ีไมไดรับการดูแลลดลง 
21. จํานวนท่ีมีการสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ 
22. จํานวนผูวางงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
1.5 คาเปาหมาย 

1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งองคกรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดและปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
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1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการอยางตอเนื่อง โปรงใสเปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
2. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
5. บํารุงรักษาจํารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
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สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล 
 
แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2565)  
คําช้ีแจง  :เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น.......................เทศบาลตําบลโคกกรวด............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมา
จัดทําฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 

 หนา 1 
 



แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปละ 1 ครั้ง ของปงบประมาณน้ันๆ   

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวพระราชดําริ

    1. แผนงานการเกษตร -          -                       1       300,000.00           1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00           4        1,200,000.00            

    2. แผนงานการพาณิชย -          -                       -         -                        -         -                       -          -                         -         -                        -         -                            

รวม -         -                      1       300,000.00          1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00          4        1,200,000.00           

 2. ยุทธศาสตรดาการพัฒนการศึกษา

     1. แผนงานการศึกษา 14      7,717,122.00       18     8,134,175.00        19      7,853,923.00       19      7,853,923.00        19     7,853,923.00        89      39,413,066.00         

รวม 14      7,717,122.00       18     8,134,175.00        19     7,853,923.00       19      7,853,923.00        19     7,853,923.00        89      39,413,066.00         

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

     1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1        50,000.00            3       110,000.00           3        110,000.00          3        110,000.00           3       110,000.00           13      490,000.00              

รวม 1        50,000.00            3       110,000.00          3        110,000.00          3        110,000.00           3       110,000.00          13     490,000.00              

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 1        50,000.00            1       50,000.00             1        50,000.00            1        50,000.00             1       50,000.00             5        250,000.00              

     2. แผนงานการศึกษา 3        1,050,000.00       3       1,050,000.00        3        1,050,000.00       3        1,050,000.00        3       1,050,000.00        15      5,250,000.00            

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        400,000.00          1       400,000.00           1        400,000.00          1        400,000.00           1       400,000.00           5        2,000,000.00            

     4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 8        1,820,000.00       8       1,820,000.00        8        1,870,000.00       8        1,870,000.00        8       1,870,000.00        40      9,250,000.00            

     5. แผนงานงบกลาง 3        10,650,000.00     4       11,690,000.00      4        12,654,000.00     4        13,654,440.00      4       14,729,000.00      19      63,377,440.00         

รวม 16      13,970,000.00     17     15,010,000.00      17     16,024,000.00     17      17,024,440.00      17     18,099,000.00      84      80,127,440.00         

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 8        1,145,000.00       8       1,145,000.00        8        1,145,000.00       8        1,145,000.00        8       1,145,000.00        40      4,580,000.00            

     2. แผนงานงบกลาง 1        300,000.00          1       300,000.00           1        300,000.00          1        300,000.00           1       300,000.00           1        300,000.00              

รวม 9        1,445,000.00       9       1,445,000.00        9        1,445,000.00       9        1,445,000.00        9       1,445,000.00        41     4,880,000.00           

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 6        11,022,000.00     4       11,250,000.00      4        11,250,000.00     5        14,192,000.00      5       14,192,000.00      24      61,906,000.00         

     2. แผนงานการศึกษา 1        99,000.00            -         -                        -         -                       -          -                         -         -                        1        99,000.00                 

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        100,000.00          1       100,000.00           1        100,000.00          1        100,000.00           1       100,000.00           5        500,000.00              

     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37      17,597,000.00     24     15,441,200.00      15      9,740,800.00       5        2,700,000.00        5       2,700,000.00        86      48,179,000.00         

     5. แผนงานการพาณิชย 1        2,000,000.00       15     14,878,290.79      15      14,878,290.79     15      14,878,290.79      12     12,113,290.79      58      58,748,163.16         

     6. แผนงานเคหะและชุมชน -          -                       3       1,430,000.00        1        930,000.00          -          -                         -         -                        -         2,360,000.00            

     7. แผนงานรักษาความสงบภายใน -          -                       1       636,000.00           -         -                       -          -                         -         -                        -         636,000.00              

รวม 46      30,818,000.00     48     43,735,490.79      36     36,899,090.79     26      31,870,290.79      23     29,105,290.79      174   172,428,163.16       

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

     ศาสนา - วัฒนธรรม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 9        1,420,000.00       10     1,430,000.00        11      1,690,000.00       11      1,690,000.00        10     1,720,000.00        51      7,950,000.00            

     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 5        1,220,000.00       5       1,220,000.00        5        1,220,000.00       5        1,220,000.00        5       1,220,000.00        25      6,100,000.00            

รวม 14      2,640,000.00       15     2,650,000.00        16     2,910,000.00       16      2,910,000.00        76      14,050,000.00         

 8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 12      1,770,000.00       13     1,885,000.00        14      2,100,000.00       13      1,600,000.00        13     1,600,000.00        65      8,955,000.00            

รวม 12      1,770,000            13     1,885,000            14     2,100,000            13      1,600,000             13     1,600,000            65      8,955,000                

 9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพยสิน

     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5        310,000.00          7       390,000.00           8        490,000.00          8        490,000.00           8       490,000.00           36      2,170,000.00            

     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000.00          1       250,000.00           1        250,000.00          1        250,000.00           1       250,000.00           5        1,250,000.00            

รวม 6        560,000               8       640,000               9        740,000               9        740,000                9       740,000               41     3,420,000                

 10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากร

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 2        650,000.00          2       650,000.00           2        650,000.00          2        650,000.00           2       650,000.00           10      3,250,000.00            

     2. แผนงานสาธารณสุข 4        350,000.00          4       350,000.00           4        350,000.00          4        350,000.00           4       350,000.00           20      1,750,000.00            

     3. แผนงานเคหะและชุมชน 3        2,110,000.00       8       4,110,000.00        8        4,110,000.00       8        4,110,000.00        8       4,110,000.00        35      18,550,000.00         

รวม 9        3,110,000            14     5,110,000            14     5,110,000            14      5,110,000             14     5,110,000            65      23,550,000              
รวมทั้งสิ้น 127    62,080,122          146   79,019,666          138   73,492,014          127    68,963,654           108   64,363,214          652   348,513,669            

ป 2563 ป  2564 รวม  5  ปป  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ป  2561 ป  2562
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      2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

2.1  แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

       100,000.00          12,000.00             11,455.00 เด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง 

 100%

เด็กนักเรียนเรียนรู

ไดประสบการณ

จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย        100,000.00          30,000.00                          -   เพิ่มทักษะการ

เรียนรูใหแกเด็ก

นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะการเรียนรู

มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม          20,000.00          10,000.00                  900.00 เพื่อใหทราบ

จํานวนนักเรียน

ที่มาเรียนในศูนย 

100%

จํานวนนักเรียนที่

แนนอน

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

         10,000.00          10,000.00               6,925.00  เด็กรูและเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ

เขาใจและซาบซึ้งใน

ดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด

       100,000.00          90,000.00             46,410.00  เด็กมีอารมณและ

สติปญญาดี 100%

เด็กนักเรียนไดมี

สวนรวมทํากิจกรรม

รวมกันและ

กอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครอง          20,000.00          20,000.00             12,520.00 ผูปกครองไดรับรู

นโยบายของ

ศูนยฯ'90%

ผูปกครองทราบถึง

แนวทางการ

ดําเนินการในการ

เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

โครงการอาหารกลางวัน

       470,400.00        470,400.00          402,180.00 เด็กไดรับประทาน

อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาจัดการเรียนการสอน

       163,200.00        163,200.00          163,200.00 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การพัฒนาครบทุก

คน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาหนังสือเรียน

         19,200.00          19,200.00             15,600.00 เด็กมีหนังสือเรียน

ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

หนังสือเรียนครบ

ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาอุปกรณการเรียน

         19,200.00          19,200.00             15,600.00 เด็กมีอุปกรณการ

เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

ครบทุกคน

กองการศึกษา

โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 หนา 3 
 



 

 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาเครื่องแบบนักเรียน

         28,800.00          28,800.00             23,400.00 เด็กมีเครื่องแบบ

นักเรียนครบ 

100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

         41,280.00          41,280.00                          -   เด็กไดเขารวม

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครบ

 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

เขารวมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน          20,000.00          20,000.00                          -    เด็กมีสื่อการเรียน

ที่เหมาะสมกับวัย 

100%

นักเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูมากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

    3,812,000.00     3,812,000.00        3,792,940.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล)

    1,826,139.00     2,010,100.00        1,667,051.30 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

       183,956.00        137,967.00          137,967.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

รวม 16  โครงการ 6,934,175.00    6,894,147.00    6,296,148.30      

 หนา 4 
 



 
 

 
 

      3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

          50,000.00        50,000.00               14,700.00 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

          30,000.00                     -                              -   ประชาชน 80% ได

บริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

          30,000.00                     -                              -   เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 110,000.00       50,000.00      14,700.00             -                       -                      -                  

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคและปองกัน

ปญหายาเสพติด

          50,000.00        50,000.00                 6,975.00 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนรวม

กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000.00         50,000.00      6,975.00               -                      -                      -                   

 หนา 5 
 



 
 

 
 

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

        500,000.00          70,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประ โยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดในชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

        150,000.00          20,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

        400,000.00        200,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

กองการศึกษา

รวม 3  โครงการ 1,050,000.00     290,000.00       -                        -                      -                      -                   

        4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ

        400,000.00     100,000.00               59,540.00 1. ผูสูงอายุไดรับ

ความสุขทั้งทางกาย

และจิตใจเพิ่มขึ้น 

5%

2. มีความพึงพอใจ

ในการ

1.ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลสุขภาพ

อยางถูกตอง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผูสูงอายุไดเขา

วัดฟงเทศนและ

ปฏิบัติธรรม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 400,000.00       100,000.00    59,540.00             -                      -                      -                   

 หนา 6 
 



 
 
 
 
 
 
 

        4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน

        750,000.00        260,000.00             142,205.00 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 60%

กลุมอาชีพของ

เทศบาลไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชน

        750,000.00        250,000.00             750,000.00 ผูนําชุมชน 80% มี

ความรูเพิ่มขึ้น

สรางผูนําชุมชนได สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผู

พิการ

        100,000.00        100,000.00                            -   ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และผู

พิการในเขต 

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรี

          50,000.00          50,000.00               35,670.00 รอยละ 50% กลุม

สตรีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนใน

เรื่องตางๆ

กลุมสตรีมีความรู 

และไดรับการ

สงเสริมในดานตาง ๆ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

          50,000.00          40,000.00               37,100.00 รอยละ 50% ของ

ประชาชนไดรับการ

สงเสริมใหความรูใน

เรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนนํา

ความรูที่ไดในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก

สตรีและบุคคลในครอบครัว

          50,000.00          50,000.00                            -   ปญหาเรื่องการ

กระทําความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว

ลดลง 10%

ปญหาเรื่องความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการดําเนินงาน

สวัสดิการชุมชนกองทุนเงิน

ออมวันละ 1 บาท

          50,000.00          50,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว           20,000.00                        -                              -    ครอบครัว 40% 

มีความเขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีศูนยให

คําแนะนําปรึกษา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 8  โครงการ 1,820,000.00     800,000.00       964,975.00           -                      -                      -                   

 หนา 7 
 



 
 

 
 
 
 
 

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.5  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

       9,530,000.00        9,530,000.00          8,899,200.00 ผูสูงอายุไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูพิการ

       2,010,000.00        2,010,000.00          1,935,200.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูพิการ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

            50,000.00             30,000.00               12,000.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูปวยเอดส ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

         100,000.00          100,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ 11,690,000.00    11,670,000.00    10,846,400.00      -                      -                      -                   

      5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

          50,000.00        50,000.00               14,100.00 สงเสริมพัฒนา

คุณภาพคนในชุมชน

ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

5%

1. ประชาชนไดมี

สุขภาพดี แข็งแรง ทั้ง

กายและใจ

2. มีการจัดตั้งกลุม

ออกกําลังกายอยาง

นอย 5 กลุม และ

ดําเนินกิจกรรมที่มีอยู

เดิมอยางตอเนื่อง

3. จํานวนสมาชิก

ชมรมเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

          60,000.00        60,000.00               58,027.00 1. ไมมีผูปวยและ

เสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา

2. สุนัข แมว ไดรับ

วัคซีนครบ 100%

การดําเนินงาน

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบามี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินงานได

ครอบคลุมครบถวน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

 หนา 8 
 



 

 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุขในชุมชน

        400,000.00     300,000.00             233,158.00 แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจในงานแกนนํา

สาธารณสุขชุมชน

เพิ่มมากขึ้น 5%

แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนไดรับความรู 

พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง สงผลให

ชุมชนมีความเขมแข็ง

ดานสุขภาพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

        150,000.00     150,000.00               82,153.00 ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออก

1. สามารถปองกัน

และควบคุมการเกิด

โรคไขเลือดออกได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดไมเกิน 50:

ประชากรแสนคน

3.เยาวชน ประชาชน

ในชุมชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ตระหนักและมีสวน

รวมอยางจริงจังใน

การปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

5 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

        360,000.00     360,000.00             360,000.00 ชุมชนแตละชุมชน

ไดรับเงินอุดหนุน 

ชุมชนละ 20,000 

บาท

ชุมชนมีงบประมาณ

ไดดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขชุมชนละ

 3 โครงการ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 5  โครงการ 1,020,000.00    920,000.00    747,438.00           -                         -                        -                  

 หนา 9 
 



 
 
 

 
 

 5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

             5.2  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่

เทศบาลตําบลโคกกรวด

        300,000.00     240,000.00             240,000.00 จํานวนประชาชนมี

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดี

ดวยการบริหาร

จัดการแบบมีสวน

รวมของภาคประชาชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 1  โครงการ 300,000.00       240,000.00    240,000.00           -                         -                        -                  

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา

พันธไมและเก็บพัสดุ บริเวณพื้นที่

สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 ต.โคกกรวดอ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

        300,000.00     300,000.00             300,000.00 เทศบาลมีแหลง

เพาะชําและแหลง

อนุบาลตนไมเพิ่มขึ้น

 100%

เทศบาลมีแหลง

เพาะชําตนไม และ

เพื่อใชในงาน

เทศบาลและเพื่อ

แจกจายประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 300,000.00         300,000.00      300,000.00             -                         -                        -                     

 หนา 10 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางถนน คสล.บริ

เวณถนนเทศบาล  17  หมูที่ 3

ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

       1,310,000.00          955,000.00             954,800.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

2  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคมไฟ

โซลาเซลล  จํานวน 10 ตน  

บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทาง

หลวงทองถิ่น 06) ต.โคกกรวด  อ.

เมือง  จ.นครราชสีมา

       1,300,000.00        1,100,000.00          1,100,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

3  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กบริเวณซอยหนองหวา 1 ,2,3 

ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนน

เทศบาล 4  หมุที่ 1  ต.โคกกรวด 

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

         850,000.00          635,000.00             634,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

4  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกหมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

         622,000.00          622,000.00             463,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

5  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 15 หมู

ที่ 14ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,980,000.00        1,636,000.00          1,634,999.00  สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

 ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

6  โครงการติดตั้งหอกระจายขาว

แบบไรสาย สถานที่ตั้งชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณ  ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณ

ภายในหมูบาน หมูที่ 

1,2,3,4,6,14 อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,900,000.00        1,900,000.00          1,900,000.00  ประชาชนได

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร เพิ่มขึ้น'50%

 ประชาชนทราบ

ขอมูลขาวสาร ที่ทาง

เทศบาลได

ประชาสัมพันธ

กองชาง

 หนา 11 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการปรับปรุงผิวจราจแอส

ฟลทติกบริเวณถนนเทศบาล 15 

หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

         500,000.00          500,000.00             500,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

8  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคม

ไฟถนนโซลาเซลล  แผงโซลาเซลล

บริเวณถนนเทศบาลภายในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

         900,000.00          900,000.00             900,000.00  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

80%

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชิวต

และทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการกอสรางหลังคา

เอนกประสงคบริเวณหนา

ศูนยสุขภาพบานดอนแตว  

หมูที่  3

       1,000,000.00        1,000,000.00          1,000,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

10 โครงการสํารวจและจัดทําปายชื่อ

ถนนในเขตเทศบาล

         200,000.00          200,000.00             200,000.00 ประชาชน  ๑๐๐ % 

 มีความพึงพอใจและ

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

1. การใหบริการ

ของเทศบาลมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บานเมืองมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

11 โครงการปรับปรุง

หอกระจายขาวภายในชุมชน

         100,000.00 ประชาชน 80% 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนในชุมชน

ไดรับทราบขาวสาร

ที่ประชาสัมพันธ

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห  หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

         235,000.00          235,000.00             235,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.          699,500.00          699,500.00             699,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเทศบาล 23  หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         188,200.00          188,200.00             188,200.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

15 โครงการกอสรางพื้น คสล.

ถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา

         211,600.00          211,600.00             211,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

       1,079,500.00        1,079,500.00          1,079,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

 หนา 12 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.

บริเวณศาลาเอนกประสงคถึง

กําแพงวัดดอนแตว ถนนเทศบาล 

19 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

         114,800.00          114,800.00             114,800.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา

 บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         159,200.00          159,200.00             159,200.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

       1,191,400.00        1,191,400.00          1,191,400.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

20 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล          272,000.00          272,000.00             272,000.00 แผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทน

พลังงานไฟฟา

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

แอสฟลทติก บริเวณถนนเทศบาล

 1 หมูที่ 3 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         308,700.00          308,700.00             308,700.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

รวม 21  โครงการ 15,121,900.00    13,907,900.00    13,747,299.00       

 หนา 13 
 



 
 
 
 
 

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันทองถิ่นไทย         100,000.00                     -                              -   สวนราชการ 

ประชาชนและ

เจาหนาที่ ไดเขา

รวมงานและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทองถิ่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา 

มหาราชินี

        250,000.00        80,000.00               66,182.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

          60,000.00        28,000.00               23,150.00 ประชาชน  60% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

        150,000.00        50,000.00               49,540.00 ประชาชน 60% ได

รวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันขึ้นปใหม           40,000.00        30,000.00               27,866.95 ประชาชน  60% 

ไดรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นประชาชนอําเภอเมือง

นครราชสีมา ครั้งที่ 14

        500,000.00        30,000.00                            -   บุคลากรเทศบาล 

90 % มีโอกาส

เชื่อมความสําพันธที่

ดีระหวางกัน

พนักงานเทศบาล

แตละเทศบาลมี

สัมพันธไมตรีที่ดีตอ

กัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        250,000.00     100,000.00               45,505.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

 หนา 14 
 



 

 
 
 

 
 
 

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดงานวันที่ 13 

ตุลาคม

          20,000.00        20,000.00               19,985.00 ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการงานวันพระราชพิธี  

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

          50,000.00        50,000.00                 4,300.00 การจัดงานวันและ

การเขารวมงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีและ

วันสําคัญของชาติ

สามารถดําเนินการ

ไดตามแผนงาน/

โครงการไมนอยกวา

 3 กิจกรรม

ทําใหการจัดงาน

และการเขา

รวมงานพระราชพิธี

 รัฐพิธีและวัน

สําคัญของชาติ

ดําเนินไดตาม

รูปแบบพิธีการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ 1,420,000.00    388,000.00    236,528.95           -                       -                      -                  

      7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

        100,000.00        100,000.00               97,540.00 ชุมชนมีอุปกรณกีฬา

 80%

ประชาชนในชุมชน

ไดเลนกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ         300,000.00        190,000.00             185,769.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  

ไดรับความสุข  

สนุกสนาน และ

สงเสริมสนับสนุนให

เด็กมีความคิด

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

        350,000.00        218,000.00             215,210.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม 80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการงานประเพณีสงกรานต         400,000.00        370,000.00             298,689.10 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีเขาพรรษา           70,000.00          70,000.00               52,012.90 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนได

รวมกันทําบุญถวาย

เทียนตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ 1,220,000.00    948,000.00       849,221.00           -                       -                      -                  

 หนา 15 
 



 
 

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

             500,000          300,000                  155,920 เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

50%

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและ

ลูกจางปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม

               50,000          100,000                    41,080 บุคลากร 80%  

ไดรับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรม  จริยธรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคลื่อน

ที่พบประชาชน

             160,000          160,000                    85,200 ประชาชน ๗๐ %  

ไดรับความสะดวก

ในการใหบริการมาก

ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

             500,000          500,000                              - ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งรอยละ 60%

มีการเลือกตั้งนายกฯและ

สมาชิกสภาเทศบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ

             100,000          100,000                    86,457  ประชาชน 60% 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดงความ

จงรักภักดี ตอชาติ พระ

มหากษัตริ์ย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

               50,000                       -                              - มีขอมูบชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน 

70%

มีขอมูลชุมชนครอบคลุม

ทุกดาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษาปฏิบัติงาน

นอกเวลาเรียน

             150,000             60,000                    17,100  นักเรียน40% มี

รายไดเพิ่มขึ้น

นักเรียน  นักศึกษามี

รายไดในชวงปดภาคเรียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

               50,000             50,000                    18,218 ประชาชน 70% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

ประชาชนไดรวมกัน

เสนอปญหา รวมกันคิด

เพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการ

และแผนงาน

9 โครงการอบรมการจัดทํา

แผนชุมชน

               50,000             50,000                    49,898 ประชาชน 60% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนชุมชน

ประชาชนเขาใจและ

ทราบถึงความสําคัญของ

การจัดทําแผนชุมชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

10 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง

กฎหมายทั่วไป

               50,000             50,000                    12,300 ประชาชน 50% รู

กฎหมายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถนํากฎหมายมาใช

แกไขปญหาในเบื้องตนใน

ชีวิตประจําวันได

กองวิชาการ

และแผนงาน

11 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

             115,000          115,000                              - ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

กองคลัง

รวม 11  โครงการ 1,775,000 1,485,000 466,173 -                       -                             -                 

 หนา 16 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมดับเพลิง           50,000.00        50,000.00               29,570.00 การดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพ 

80 %

เพื่อเตรียมพรอม

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝกอบรม  อปพร.           50,000.00        30,000.00                            -   อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗๐ %

อาสาสมัครมี

ความรูและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให

รอดจากการจมน้ํา

          50,000.00        30,000.00               28,350.00 ผูผานการอบรม

โครงการไดรับ

ความรูและสามารถ

ชวยเหลือผูอื่นได 

รอยละ 70%

ประชาชนไดรับ

ความรูในการ

ปองกันและรูจักวิธี

ชวยเหลือคนจมน้ํา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

        100,000.00        80,000.00               13,700.00 การเกิดอุบัติเหตุเปน

 ๐%

จํานวนอุบัติเหตุ

จราจรในเขต

เทศบาลลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการจักรยานสายตรวจ

ดับเพลิง

          60,000.00        60,000.00               60,000.00 พนักงานปองกันฯใช

จักรยานในภารกิจ

ของเทศบาล 

มากกวา2 ครั้งตอ

สัปดาห

พนักงานเทศบาล

ใชพลังงานเชื้อเพลิง

ลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 5  โครงการ 310,000.00       250,000.00    131,620.00           -                       -                      -                  

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา         250,000.00     250,000.00                            -   รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

รวม 1  โครงการ 250,000.00       250,000.00    -                        -                    -                    -                  

 หนา 17 
 



 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก           50,000.00        20,000.00                            -    ประชาชน 70% ได

 เขารวมกิจกรรม

ปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช         600,000.00     600,000.00             471,140.50  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับ

ความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 650,000.00       620,000.00    471,140.50           

 หนา 18 
 



 
 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.2  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยูและการ

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

        100,000.00     100,000.00               61,917.20 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา           50,000.00        50,000.00               33,572.40 ลดการปลอยกาซได

ออกไซคใหกับเมือง

ลงไดอยางนอยรอย

ละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด

        100,000.00        50,000.00               14,170.00 ปริมาณการใชไฟฟา

ของสํานักงาน

เทศบาลลดลงอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 3  โครงการ 250,000.00       200,000.00    109,659.60           -                       -                      -                 

 หนา 19 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวม

          40,000.00          40,000.00               12,550.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษา

ความสะอาดและระบบเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย

          70,000.00          70,000.00               70,000.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด

 เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 110,000.00       110,000.00       82,550.00             -                       -                      -                  

 หนา 20 
 



สรุปโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 

ท่ีไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

1.การสานตอแนวทาง พระราชดําร ิ 1 0 1 
2.ดานการพัฒนาการศึกษา 18 16 2 
3.ดานการพัฒนาการเกษตร 3 3 0 
4.ดานการพัฒนาสังคม 17 17 0 
5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 9 6 3 
6.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 48 22 26 
7.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา - วัฒนธรรม 15 14 1 
8.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 13 11 2 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8 6 2 
10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 14 7 7 

รวม 146 102 44 
 
บทสรุป 
ในป 2562 เทศบาลตําบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 146  
โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน 102  โครงการ  คิดเปนรอยละ  69.86   

ในป 2562 เทศบาลตําบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 146  
โครงการไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน 44  โครงการ  คิดเปนรอยละ  30.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา 21 
 



ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน เนื่องจากบางโครงการตองใชเงินงบประมาณจํานวน

มากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกกรวดไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ
ควบคุมได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน  
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน  
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา 22 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

         100,000.00            12,000.00              11,455.00 เด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง 

 100%

เด็กนักเรียนเรียนรู

ไดประสบการณ

จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย          100,000.00            30,000.00                            -   เพิ่มทักษะการ

เรียนรูใหแกเด็ก

นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะการเรียนรู

มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม            20,000.00            10,000.00                   900.00 เพื่อใหทราบ

จํานวนนักเรียน

ที่มาเรียนในศูนย 

100%

จํานวนนักเรียนที่

แนนอน

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

           10,000.00            10,000.00                6,925.00  เด็กรูและเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ

เขาใจและซาบซึ้งใน

ดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด

         100,000.00            90,000.00              46,410.00  เด็กมีอารมณและ

สติปญญาดี 100%

เด็กนักเรียนไดมี

สวนรวมทํากิจกรรม

รวมกันและ

กอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครอง            20,000.00            20,000.00              12,520.00 ผูปกครองไดรับรู

นโยบายของ

ศูนยฯ'90%

ผูปกครองทราบถึง

แนวทางการ

ดําเนินการในการ

เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

โครงการอาหารกลางวัน

         470,400.00          470,400.00            402,180.00 เด็กไดรับประทาน

อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาจัดการเรียนการสอน

         163,200.00          163,200.00            163,200.00 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การพัฒนาครบทุก

คน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาหนังสือเรียน

           19,200.00            19,200.00              15,600.00 เด็กมีหนังสือเรียน

ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

หนังสือเรียนครบ

ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาอุปกรณการเรียน

           19,200.00            19,200.00              15,600.00 เด็กมีอุปกรณการ

เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

ครบทุกคน

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาเครื่องแบบนักเรียน

           28,800.00            28,800.00              23,400.00 เด็กมีเครื่องแบบ

นักเรียนครบ 

100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

           41,280.00            41,280.00                            -   เด็กไดเขารวม

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครบ

 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

เขารวมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน            20,000.00            20,000.00                            -    เด็กมีสื่อการเรียน

ที่เหมาะสมกับวัย 

100%

นักเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูมากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

      3,812,000.00       3,812,000.00         3,792,940.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล)

      1,826,139.00       2,010,100.00         1,667,051.30 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

         183,956.00          137,967.00            137,967.00 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

17 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

           50,000.00            50,000.00              14,700.00 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

           30,000.00                                                                                                                                                     -   ประชาชน 80% 

ไดบริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

19 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

           30,000.00                          -                              -   เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

20 โครงการรณรงคและปองกัน

ปญหายาเสพติด

           50,000.00            50,000.00                6,975.00 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนรวม

กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

21 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

         500,000.00            70,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประ โยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดในชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

         150,000.00            20,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

23 โครงการณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

         400,000.00          200,000.00                            -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

กองการศึกษา

24 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ

         400,000.00          100,000.00              59,540.00 1. ผูสูงอายุไดรับ

ความสุขทั้งทาง

กายและจิตใจ

เพิ่มขึ้น 5%

2. มีความพึงพอใจ

ในการ

1.ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลสุขภาพ

อยางถูกตอง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผูสูงอายุไดเขา

วัดฟงเทศนและ

ปฏิบัติธรรม

กองสาธารณสุขฯ

25 โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน

         750,000.00          260,000.00            142,205.00 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 60%

กลุมอาชีพของ

เทศบาลไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

26 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชน

         750,000.00          250,000.00            750,000.00 ผูนําชุมชน 80% 

มีความรูเพิ่มขึ้น

สรางผูนําชุมชนได สํานัก

ปลัดเทศบาล

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ

         100,000.00          100,000.00                            -   ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และผู

พิการในเขต 

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

28 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี            50,000.00            50,000.00              35,670.00 รอยละ 50% กลุม

สตรีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุน

ในเรื่องตางๆ

กลุมสตรีมีความรู 

และไดรับการ

สงเสริมในดานตาง ๆ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

29 โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

           50,000.00            40,000.00              37,100.00 รอยละ 50% ของ

ประชาชนไดรับ

การสงเสริมให

ความรูในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนนํา

ความรูที่ไดในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

30 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงตอเด็กสตรีและ

บุคคลในครอบครัว

           50,000.00            50,000.00                            -   ปญหาเรื่องการ

กระทําความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี

 และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง 

10%

ปญหาเรื่องความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

31 โครงการดําเนินงานสวัสดิการ

ชุมชนกองทุนเงินออมวันละ 1 

บาท

           50,000.00            50,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

32 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว            20,000.00                          -                              -    ครอบครัว 40% 

มีความเขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีศูนยให

คําแนะนําปรึกษา

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการใหการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

      9,530,000.00       9,530,000.00         8,899,200.00 ผูสูงอายุไดรับ

ความชวยเหลือ 

100%

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

34 โครงการใหการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ

      2,010,000.00       2,010,000.00         1,935,200.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูพิการ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

35 โครงการใหการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส

           50,000.00            30,000.00              12,000.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูปวยเอดส ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

36 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล

โคกกรวด

         100,000.00          100,000.00                            -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

37 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

           50,000.00            50,000.00              14,100.00 สงเสริมพัฒนา

คุณภาพคนใน

ชุมชนของเทศบาล

เพิ่มขึ้น 5%

1. ประชาชนไดมี

สุขภาพดี แข็งแรง 

ทั้งกายและใจ

2. มีการจัดตั้งกลุม

ออกกําลังกายอยาง

นอย 5 กลุม และ

ดําเนินกิจกรรมที่มี

อยูเดิมอยางตอเนื่อง

3. จํานวนสมาชิก

ชมรมเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

38 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

           60,000.00            60,000.00              58,027.00 1. ไมมีผูปวยและ

เสียชีวิตจากโรค

พิษสุนัขบา

2. สุนัข แมว ไดรับ

วัคซีนครบ 100%

การดําเนินงาน

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบามี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินงานได

ครอบคลุมครบถวน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

39 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุขในชุมชน

         400,000.00          300,000.00            233,158.00 แกนนําสาธารณสุข

ในชุมชนมีความรู

ความเขาใจในงาน

แกนนําสาธารณสุข

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

5%

แกนนําสาธารณสุข

ในชุมชนไดรับ

ความรู พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง

 สงผลใหชุมชนมี

ความเขมแข็งดาน

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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40 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

         150,000.00          150,000.00              82,153.00 ไมมีผูเสียชีวิตจาก

โรคไขเลือดออก

1. สามารถปองกัน

และควบคุมการเกิด

โรคไขเลือดออกได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  อัตราปวยดวย

โรคไขเลือดไมเกิน 

50:ประชากรแสน

คน

3.เยาวชน 

ประชาชนในชุมชน

มีความรูความเขาใจ

ในการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ตระหนักและมีสวน

รวมอยางจริงจังใน

การปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

41 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

         360,000.00          360,000.00            360,000.00 ชุมชนแตละชุมชน

ไดรับเงินอุดหนุน 

ชุมชนละ 20,000

 บาท

ชุมชนมีงบประมาณ

ไดดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขชุมชน

ละ 3 โครงการ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

42 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่เทศบาล

ตําบลโคกกรวด

         300,000.00          240,000.00            240,000.00 จํานวนประชาชนมี

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ

ดีดวยการบริหาร

จัดการแบบมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

43 โครงการกอสราง

โรงเรือนเพาะชําพันธไมและเก็บ

พัสดุ บริเวณพื้นที่สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 ต.โคกกรวดอ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

         300,000.00          300,000.00            300,000.00 เทศบาลมีแหลง

เพาะชําและแหลง

อนุบาลตนไม

เพิ่มขึ้น 100%

เทศบาลมีแหลง

เพาะชําตนไม และ

เพื่อใชในงาน

เทศบาลและเพื่อ

แจกจายประชาชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

44  โครงการกอสรางถนน คสล.บริ

เวณถนนเทศบาล  17  หมูที่ 3

ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

      1,310,000.00          955,000.00            954,800.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

45  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคม

ไฟโซลาเซลล  จํานวน 10 ตน  

บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทาง

หลวงทองถิ่น 06) ต.โคกกรวด  

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

      1,300,000.00       1,100,000.00         1,100,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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46  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกบริเวณซอยหนองหวา 1 ,2,3

 ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนน

เทศบาล 4  หมุที่ 1  ต.โคกกรวด

 อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

         850,000.00          635,000.00            634,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

47  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกหมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

         622,000.00          622,000.00            463,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

48  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 15 

หมูที่ 14ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

      1,980,000.00       1,636,000.00         1,634,999.00  สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

 ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

49  โครงการติดตั้งหอกระจายขาว

แบบไรสาย สถานที่ตั้งชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณ  ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับ

สัญญาณภายในหมูบาน หมูที่ 

1,2,3,4,6,14 อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

      1,900,000.00       1,900,000.00         1,900,000.00  ประชาชนได

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร เพิ่มขึ้น'

50%

 ประชาชนทราบ

ขอมูลขาวสาร ที่

ทางเทศบาลได

ประชาสัมพันธ

กองชาง

50  โครงการปรับปรุงผิวจราจแอส

ฟลทติกบริเวณถนนเทศบาล 15

 หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

         500,000.00          500,000.00            500,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

51  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

โคมไฟถนนโซลาเซลล  แผงโซลา

เซลลบริเวณถนนเทศบาลภายใน

เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด  อ.

เมือง  จ.นครราชสีมา

         900,000.00          900,000.00            900,000.00  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น 80%

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชิวต

และทรัพยสิน

กองชาง

52 โครงการกอสรางหลังคา

เอนกประสงคบริเวณหนา

ศูนยสุขภาพบานดอนแตว  

หมูที่  3

      1,000,000.00       1,000,000.00         1,000,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

53 โครงการสํารวจและจัดทําปายชื่อ

ถนนในเขตเทศบาล

         200,000.00          200,000.00            200,000.00 ประชาชน  ๑๐๐

 %  มีความพึง

พอใจและไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

1. การใหบริการ

ของเทศบาลมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บานเมืองมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

54 โครงการปรับปรุง

หอกระจายขาวภายในชุมชน

         100,000.00 ประชาชน 80% 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนในชุมชน

ไดรับทราบขาวสาร

ที่ประชาสัมพันธ

กองชาง

55 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห  หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

         235,000.00          235,000.00            235,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.

         699,500.00          699,500.00            699,500.00 สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

57 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

 คสล. ถนนเทศบาล 23  หมูที่ 6

 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         188,200.00          188,200.00            188,200.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

58 โครงการกอสรางพื้น คสล.

ถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา

         211,600.00          211,600.00            211,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคม

ไดอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

59 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

      1,079,500.00       1,079,500.00         1,079,500.00 สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.

บริเวณศาลาเอนกประสงคถึง

กําแพงวัดดอนแตว ถนนเทศบาล

 19 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

         114,800.00          114,800.00            114,800.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

61 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา

 บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         159,200.00          159,200.00            159,200.00 สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

62 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูที่ 6

 ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

      1,191,400.00       1,191,400.00         1,191,400.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %

  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

63 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล          272,000.00          272,000.00            272,000.00 แผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทน

พลังงานไฟฟา

กองชาง

64 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

แอสฟลทติก บริเวณถนนเทศบาล

 1 หมูที่ 3 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

         308,700.00          308,700.00            308,700.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %

  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

65 โครงการวันทองถิ่นไทย          100,000.00                          -                              -   สวนราชการ 

ประชาชนและ

เจาหนาที่ ไดเขา

รวมงานและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทองถิ่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา 

มหาราชินี

         250,000.00            80,000.00              66,182.00 ประชาชน 70% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

67 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

           60,000.00            28,000.00              23,150.00 ประชาชน  60% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

68 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

         150,000.00            50,000.00              49,540.00 ประชาชน 60% 

ไดรวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

69 โครงการวันขึ้นปใหม            40,000.00            30,000.00              27,866.95 ประชาชน  60% 

ไดรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

70 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นประชาชนอําเภอเมือง

นครราชสีมา ครั้งที่ 14

         500,000.00            30,000.00                            -   บุคลากรเทศบาล 

90 % มีโอกาส

เชื่อมความสําพันธ

ที่ดีระหวางกัน

พนักงานเทศบาล

แตละเทศบาลมี

สัมพันธไมตรีที่ดีตอ

กัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

71 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         250,000.00          100,000.00              45,505.00 ประชาชน 70% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

72 โครงการจัดงานวันที่ 13 ตุลาคม            20,000.00            20,000.00              19,985.00 ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

73 โครงการงานวันพระราชพิธี  

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

           50,000.00            50,000.00                4,300.00 การจัดงานวันและ

การเขารวมงาน

พระราชพิธี รัฐพิธี

และวันสําคัญของ

ชาติสามารถ

ดําเนินการไดตาม

แผนงาน/โครงการ

ไมนอยกวา 3 

กิจกรรม

ทําใหการจัดงาน

และการเขา

รวมงานพระราชพิธี

 รัฐพิธีและวัน

สําคัญของชาติ

ดําเนินไดตาม

รูปแบบพิธีการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

74 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

         100,000.00          100,000.00              97,540.00 ชุมชนมีอุปกรณ

กีฬา 80%

ประชาชนในชุมชน

ไดเลนกีฬา

กองการศึกษา

75 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ          300,000.00          190,000.00            185,769.00 ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม  

80%

เด็ก  เยาวชน  

ไดรับความสุข  

สนุกสนาน และ

สงเสริมสนับสนุนให

เด็กมีความคิด

กองการศึกษา



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

         350,000.00          218,000.00            215,210.00 ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม 

80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

77 โครงการงานประเพณีสงกรานต          400,000.00          370,000.00            298,689.10 ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม  

80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

78 โครงการประเพณีเขาพรรษา            70,000.00            70,000.00              52,012.90 ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม  

80%

ประชาชนได

รวมกันทําบุญถวาย

เทียนตามประเพณี

กองการศึกษา

79 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

              500,000               300,000                 155,920 เทศบาลมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

สูงขึ้น 50%

ผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานและ

ลูกจางปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

80 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม

                50,000               100,000                   41,080 บุคลากร 80%  

ไดรับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรม  จริยธรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

81 โครงการเทศบาลเคลื่อน

ที่พบประชาชน

              160,000               160,000                   85,200 ประชาชน ๗๐ %  

ไดรับความสะดวก

ในการใหบริการ

มากขึ้น

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

82 โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น

และสมาชิกสภาทองถิ่น

              500,000               500,000                              - ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งรอยละ 

60%

มีการเลือกตั้งนายก

ฯและสมาชิกสภา

เทศบาลที่มาจาก

การเลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

83 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ

              100,000               100,000                   86,457  ประชาชน 60% 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี ตอ

ชาติ พระมหากษัตริ์ย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

84 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

                50,000                            -                              - มีขอมูบชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน

 70%

มีขอมูลชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

85 โครงการจางนักเรียน  นักศึกษา

ปฏิบัติงาน

นอกเวลาเรียน

              150,000                 60,000                   17,100  นักเรียน40% มี

รายไดเพิ่มขึ้น

นักเรียน  นักศึกษา

มีรายไดในชวงปด

ภาคเรียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

86 โครงการประชาคมเมืองเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

                50,000                 50,000                   18,218 ประชาชน 70% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

ประชาชนไดรวมกัน

เสนอปญหา 

รวมกันคิดเพื่อ

พัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการและ

แผนงาน



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการอบรมการจัดทํา

แผนชุมชน

                50,000                 50,000                   49,898 ประชาชน 60% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนชุมชน

ประชาชนเขาใจ

และทราบถึง

ความสําคัญของ

การจัดทําแผนชุมชน

กองวิชาการและ

แผนงาน

88 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง

กฎหมายทั่วไป

                50,000                 50,000                   12,300 ประชาชน 50% รู

กฎหมายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขต

เทศบาลสามารถนํา

กฎหมายมาใชแกไข

ปญหาในเบื้องตน

ในชีวิตประจําวันได

กองวิชาการและ

แผนงาน

89 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

              115,000               115,000                              - ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายได

เพิ่มมากขึ้นจากการ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี

กองคลัง

90 โครงการฝกซอมดับเพลิง            50,000.00            50,000.00              29,570.00 การดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพ 

80 %

เพื่อเตรียมพรอมเมื่อ

เกิดเหตุอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

91 โครงการฝกอบรม  อปพร.            50,000.00            30,000.00                            -   อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๗๐ %

อาสาสมัครมีความรู

และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

92 โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอด

จากการจมน้ํา

           50,000.00            30,000.00              28,350.00 ผูผานการอบรม

โครงการไดรับ

ความรูและ

สามารถชวยเหลือ

ผูอื่นได รอยละ 

70%

ประชาชนไดรับ

ความรูในการ

ปองกันและรูจักวิธี

ชวยเหลือคนจมน้ํา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

93 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

ในชวงเทศกาล

         100,000.00            80,000.00              13,700.00 การเกิดอุบัติเหตุ

เปน ๐%

จํานวนอุบัติเหตุ

จราจรในเขต

เทศบาลลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

94 โครงการจักรยานสายตรวจ

ดับเพลิง

           60,000.00            60,000.00              60,000.00 พนักงานปองกันฯ

ใชจักรยานใน

ภารกิจของเทศบาล

 มากกวา2 ครั้งตอ

สัปดาห

พนักงานเทศบาล

ใชพลังงานเชื้อเพลิง

ลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

95 โครงการขยายเขตไฟฟา          250,000.00          250,000.00                            -   รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

96 โครงการปลูกหญาแฝก            50,000.00            20,000.00                            -    ประชาชน 70% 

ได เขารวม

กิจกรรมปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

97 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช          600,000.00          600,000.00            471,140.50  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับ

ความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

98 โครงการเมืองนาอยูและการสราง

จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

         100,000.00          100,000.00              61,917.20 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กองสาธารณสุขฯ

99 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา            50,000.00            50,000.00              33,572.40 ลดการปลอยกาซ

ไดออกไซคใหกับ

เมืองลงไดอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กองสาธารณสุขฯ

100 โครงการลดการใชพลังงานไฟฟา

เทศบาลตําบลโคกกรวด

         100,000.00            50,000.00              14,170.00 ปริมาณการใช

ไฟฟาของสํานักงาน

เทศบาลลดลง

อยางนอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

101 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

มีสวนรวม

           40,000.00            40,000.00              12,550.00 ปริมาณขยะมูล

ฝอยลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

102 โครงการพัฒนางานรักษาความ

สะอาดและระบบเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย

           70,000.00            70,000.00              70,000.00 ปริมาณขยะมูล

ฝอยลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด

 เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

                                                                                                                                                                                                                                     39,473,047.00    35,570,368.35      



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

     



      3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

         50,000.00       50,000.00              14,700.00 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

         30,000.00                     -                              -   ประชาชน 80% ได

บริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

         30,000.00                     -                              -   เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 110,000.00       50,000.00      14,700.00            -                      -                      -                  



4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคและปองกัน

ปญหายาเสพติด

           50,000.00            50,000.00                 6,975.00 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนรวม

กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000.00          50,000.00          6,975.00              -                      -                      -                  

4.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

         500,000.00            70,000.00                           -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประ โยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดในชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

         150,000.00            20,000.00                           -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

         400,000.00          200,000.00                           -   เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

กองการศึกษา

รวม 3  โครงการ 1,050,000.00      290,000.00        -                       -                      -                      -                  

4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ

         400,000.00          100,000.00              59,540.00 1. ผูสูงอายุไดรับ

ความสุขทั้งทางกาย

และจิตใจเพิ่มขึ้น 

5%

2. มีความพึงพอใจ

ในการ

1.ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลสุขภาพ

อยางถูกตอง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผูสูงอายุไดเขา

วัดฟงเทศนและ

ปฏิบัติธรรม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 400,000.00        100,000.00        59,540.00            -                      -                      -                  



4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน

         750,000.00          260,000.00            142,205.00 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 60%

กลุมอาชีพของ

เทศบาลไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชน

         750,000.00          250,000.00            750,000.00 ผูนําชุมชน 80% มี

ความรูเพิ่มขึ้น

สรางผูนําชุมชนได สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผู

พิการ

         100,000.00          100,000.00                           -   ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และผู

พิการในเขต 

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

สตรี

           50,000.00            50,000.00              35,670.00 รอยละ 50% กลุม

สตรีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนใน

เรื่องตางๆ

กลุมสตรีมีความรู 

และไดรับการ

สงเสริมในดานตาง ๆ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

           50,000.00            40,000.00              37,100.00 รอยละ 50% ของ

ประชาชนไดรับการ

สงเสริมใหความรูใน

เรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนนํา

ความรูที่ไดในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก

สตรีและบุคคลในครอบครัว

           50,000.00            50,000.00                           -   ปญหาเรื่องการ

กระทําความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว

ลดลง 10%

ปญหาเรื่องความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการดําเนินงาน

สวัสดิการชุมชนกองทุนเงิน

ออมวันละ 1 บาท

           50,000.00            50,000.00                           -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว            20,000.00                         -                             -    ครอบครัว 40% มี

ความเขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีศูนยให

คําแนะนําปรึกษา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 8  โครงการ 1,820,000.00      800,000.00        964,975.00          -                      -                      -                  



4.5  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

       9,530,000.00        9,530,000.00          8,899,200.00 ผูสูงอายุไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูพิการ

       2,010,000.00        2,010,000.00          1,935,200.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูพิการ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

           50,000.00            30,000.00              12,000.00 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูปวยเอดส ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

         100,000.00          100,000.00                           -   ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ 11,690,000.00    11,670,000.00    10,846,400.00      -                      -                      -                  



      5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

          50,000.00        50,000.00               14,100.00 สงเสริมพัฒนา

คุณภาพคนในชุมชน

ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

5%

1. ประชาชนไดมี

สุขภาพดี แข็งแรง ทั้ง

กายและใจ

2. มีการจัดตั้งกลุม

ออกกําลังกายอยาง

นอย 5 กลุม และ

ดําเนินกิจกรรมที่มีอยู

เดิมอยางตอเนื่อง

3. จํานวนสมาชิก

ชมรมเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

          60,000.00        60,000.00               58,027.00 1. ไมมีผูปวยและ

เสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา

2. สุนัข แมว ไดรับ

วัคซีนครบ 100%

การดําเนินงาน

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบามี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินงานได

ครอบคลุมครบถวน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุขในชุมชน

        400,000.00      300,000.00             233,158.00 แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจในงานแกนนํา

สาธารณสุขชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น 5%

แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนไดรับความรู 

พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง สงผลใหชุมชน

มีความเขมแข็งดาน

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

        150,000.00      150,000.00               82,153.00 ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออก

1. สามารถปองกัน

และควบคุมการเกิด

โรคไขเลือดออกได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดไมเกิน 50:

ประชากรแสนคน

3.เยาวชน ประชาชน

ในชุมชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ตระหนักและมีสวน

รวมอยางจริงจังใน

การปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

        360,000.00      360,000.00             360,000.00 ชุมชนแตละชุมชน

ไดรับเงินอุดหนุน 

ชุมชนละ 20,000 

บาท

ชุมชนมีงบประมาณ

ไดดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขชุมชนละ 

3 โครงการ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 5  โครงการ 1,020,000.00    920,000.00    747,438.00           -                        -                        -                  

             5.2  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่

เทศบาลตําบลโคกกรวด

        300,000.00      240,000.00             240,000.00 จํานวนประชาชนมี

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดี

ดวยการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม

ของภาคประชาชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 1  โครงการ 300,000.00       240,000.00    240,000.00           -                        -                        -                  



      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา

พันธไมและเก็บพัสดุ บริเวณพื้นที่

สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 ต.โคกกรวดอ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

          300,000.00           300,000.00             300,000.00 เทศบาลมีแหลงเพาะ

ชําและแหลงอนุบาล

ตนไมเพิ่มขึ้น 100%

เทศบาลมีแหลง

เพาะชําตนไม และ

เพื่อใชในงาน

เทศบาลและเพื่อ

แจกจายประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 300,000.00           300,000.00           300,000.00             -                        -                       -                    

6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางถนน คสล.บริ

เวณถนนเทศบาล  17  หมูที่ 3

ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

       1,310,000.00           955,000.00             954,800.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

2  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคมไฟ

โซลาเซลล  จํานวน 10 ตน  

บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทาง

หลวงทองถิ่น 06) ต.โคกกรวด  อ.

เมือง  จ.นครราชสีมา

       1,300,000.00        1,100,000.00          1,100,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

3  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กบริเวณซอยหนองหวา 1 ,2,3 

ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนน

เทศบาล 4  หมุที่ 1  ต.โคกกรวด 

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

          850,000.00           635,000.00             634,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

4  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกหมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

          622,000.00           622,000.00             463,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

5  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คส

ล.บริเวณถนนเทศบาล 15 หมูที่ 

14ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,980,000.00        1,636,000.00          1,634,999.00  สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

 ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

6  โครงการติดตั้งหอกระจายขาว

แบบไรสาย สถานที่ตั้งชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณ  ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณ

ภายในหมูบาน หมูที่ 

1,2,3,4,6,14 อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

       1,900,000.00        1,900,000.00          1,900,000.00  ประชาชนได

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร เพิ่มขึ้น'50%

 ประชาชนทราบ

ขอมูลขาวสาร ที่ทาง

เทศบาลได

ประชาสัมพันธ

กองชาง



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการปรับปรุงผิวจราจแอส

ฟลทติกบริเวณถนนเทศบาล 15 

หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

          500,000.00           500,000.00             500,000.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

8  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคม

ไฟถนนโซลาเซลล  แผงโซลาเซลล

บริเวณถนนเทศบาลภายในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

          900,000.00           900,000.00             900,000.00  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

80%

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชิวต

และทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการกอสรางหลังคา

เอนกประสงคบริเวณหนา

ศูนยสุขภาพบานดอนแตว  

หมูที่  3

       1,000,000.00        1,000,000.00          1,000,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

10 โครงการสํารวจและจัดทําปายชื่อ

ถนนในเขตเทศบาล

          200,000.00           200,000.00             200,000.00 ประชาชน  ๑๐๐ % 

 มีความพึงพอใจและ

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

1. การใหบริการ

ของเทศบาลมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บานเมืองมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

11 โครงการปรับปรุง

หอกระจายขาวภายในชุมชน

          100,000.00 ประชาชน 80% 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนในชุมชน

ไดรับทราบขาวสาร

ที่ประชาสัมพันธ

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห  หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

          235,000.00           235,000.00             235,000.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.           699,500.00           699,500.00             699,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเทศบาล 23  หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

          188,200.00           188,200.00             188,200.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

15 โครงการกอสรางพื้น คสล.

ถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา

          211,600.00           211,600.00             211,600.00  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใชถนนสัญจรไป - มา

กองชาง

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

       1,079,500.00        1,079,500.00          1,079,500.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.

บริเวณศาลาเอนกประสงคถึง

กําแพงวัดดอนแตว ถนนเทศบาล 

19 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

          114,800.00           114,800.00             114,800.00 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนในชุมชน

มีพื้นที่ใชสอยใน

การทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 

บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          159,200.00           159,200.00             159,200.00 สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมี

น้ําทวมขังและน้ําเสีย

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

       1,191,400.00        1,191,400.00          1,191,400.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

20 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล           272,000.00           272,000.00             272,000.00 แผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทน

พลังงานไฟฟา

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

แอสฟลทติก บริเวณถนนเทศบาล 

1 หมูที่ 3 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

          308,700.00           308,700.00             308,700.00 เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ใช ถนนสัญจรไป - 

มา

กองชาง

รวม 21  โครงการ 15,121,900.00     13,907,900.00     13,747,299.00       



7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันทองถิ่นไทย         100,000.00                     -                              -   สวนราชการ 

ประชาชนและ

เจาหนาที่ ไดเขา

รวมงานและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทองถิ่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา 

มหาราชินี

        250,000.00        80,000.00               66,182.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

          60,000.00        28,000.00               23,150.00 ประชาชน  60% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

        150,000.00        50,000.00               49,540.00 ประชาชน 60% ได

รวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันขึ้นปใหม           40,000.00        30,000.00               27,866.95 ประชาชน  60% 

ไดรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นประชาชนอําเภอเมือง

นครราชสีมา ครั้งที่ 14

        500,000.00        30,000.00                            -   บุคลากรเทศบาล 

90 % มีโอกาส

เชื่อมความสําพันธที่

ดีระหวางกัน

พนักงานเทศบาล

แตละเทศบาลมี

สัมพันธไมตรีที่ดีตอ

กัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        250,000.00      100,000.00               45,505.00 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดงานวันที่ 13 

ตุลาคม

          20,000.00        20,000.00               19,985.00 ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการงานวันพระราชพิธี  

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

          50,000.00        50,000.00                 4,300.00 การจัดงานวันและ

การเขารวมงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีและ

วันสําคัญของชาติ

สามารถดําเนินการ

ไดตามแผนงาน/

โครงการไมนอยกวา

 3 กิจกรรม

ทําใหการจัดงาน

และการเขา

รวมงานพระราชพิธี

 รัฐพิธีและวัน

สําคัญของชาติ

ดําเนินไดตาม

รูปแบบพิธีการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ 1,420,000.00    388,000.00    236,528.95           -                       -                      -                  

7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

        100,000.00      100,000.00               97,540.00 ชุมชนมีอุปกรณกีฬา

 80%

ประชาชนในชุมชน

ไดเลนกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ         300,000.00      190,000.00             185,769.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  

ไดรับความสุข  

สนุกสนาน และ

สงเสริมสนับสนุนให

เด็กมีความคิด

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

        350,000.00      218,000.00             215,210.00 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม 80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการงานประเพณีสงกรานต         400,000.00      370,000.00             298,689.10 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีเขาพรรษา           70,000.00        70,000.00               52,012.90 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนได

รวมกันทําบุญถวาย

เทียนตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ 1,220,000.00    948,000.00    849,221.00           -                       -                      -                  



8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

             500,000           300,000                  155,920 เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

50%

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและ

ลูกจางปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม

               50,000           100,000                    41,080 บุคลากร 80%  

ไดรับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรม  จริยธรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคลื่อน

ที่พบประชาชน

             160,000           160,000                    85,200 ประชาชน ๗๐ %  

ไดรับความสะดวก

ในการใหบริการมาก

ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

             500,000           500,000                              - ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งรอยละ 60%

มีการเลือกตั้งนายกฯและ

สมาชิกสภาเทศบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ

             100,000           100,000                    86,457  ประชาชน 60% 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดงความ

จงรักภักดี ตอชาติ พระ

มหากษัตริ์ย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

               50,000                       -                              - มีขอมูบชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน 

70%

มีขอมูลชุมชนครอบคลุม

ทุกดาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการจางนักเรียน  นักศึกษา

ปฏิบัติงาน

นอกเวลาเรียน

             150,000             60,000                    17,100  นักเรียน40% มี

รายไดเพิ่มขึ้น

นักเรียน  นักศึกษามี

รายไดในชวงปดภาคเรียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

               50,000             50,000                    18,218 ประชาชน 70% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

ประชาชนไดรวมกันเสนอ

ปญหา รวมกันคิดเพื่อ

พัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการ

และแผนงาน

9 โครงการอบรมการจัดทํา

แผนชุมชน

               50,000             50,000                    49,898 ประชาชน 60% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนชุมชน

ประชาชนเขาใจและ

ทราบถึงความสําคัญของ

การจัดทําแผนชุมชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

10 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง

กฎหมายทั่วไป

               50,000             50,000                    12,300 ประชาชน 50% รู

กฎหมายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถนํากฎหมายมาใช

แกไขปญหาในเบื้องตนใน

ชีวิตประจําวันได

กองวิชาการ

และแผนงาน

11 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

             115,000           115,000                              - ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

กองคลัง

รวม 11  โครงการ 1,775,000 1,485,000 466,173 -                       -                             -                 



9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมดับเพลิง           50,000.00       50,000.00              29,570.00 การดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพ 

80 %

เพื่อเตรียมพรอม

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝกอบรม  อปพร.           50,000.00       30,000.00                            -   อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗๐ %

อาสาสมัครมี

ความรูและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให

รอดจากการจมน้ํา

          50,000.00       30,000.00              28,350.00 ผูผานการอบรม

โครงการไดรับ

ความรูและสามารถ

ชวยเหลือผูอื่นได 

รอยละ 70%

ประชาชนไดรับ

ความรูในการ

ปองกันและรูจักวิธี

ชวยเหลือคนจมน้ํา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

       100,000.00       80,000.00              13,700.00 การเกิดอุบัติเหตุเปน

 ๐%

จํานวนอุบัติเหตุ

จราจรในเขต

เทศบาลลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการจักรยานสายตรวจ

ดับเพลิง

          60,000.00       60,000.00              60,000.00 พนักงานปองกันฯใช

จักรยานในภารกิจ

ของเทศบาล 

มากกวา2 ครั้งตอ

สัปดาห

พนักงานเทศบาล

ใชพลังงาน

เชื้อเพลิงลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 5  โครงการ 310,000.00       250,000.00    131,620.00          -                      -                      -                  

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา        250,000.00     250,000.00                            -   รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

รวม 1  โครงการ 250,000.00       250,000.00    -                       



10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก           50,000.00        20,000.00                            -    ประชาชน 70% ได

 เขารวมกิจกรรม

ปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช         600,000.00      600,000.00             471,140.50  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 650,000.00       620,000.00    471,140.50           

10.2  แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยูและการ

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

        100,000.00      100,000.00               61,917.20 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา           50,000.00        50,000.00               33,572.40 ลดการปลอยกาซได

ออกไซคใหกับเมือง

ลงไดอยางนอยรอย

ละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด

        100,000.00        50,000.00               14,170.00 ปริมาณการใชไฟฟา

ของสํานักงาน

เทศบาลลดลงอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 3  โครงการ 250,000.00       200,000.00    109,659.60           -                       -                      -                  



10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่น ตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่เบิกจาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2562 2562 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวม

          40,000.00        40,000.00               12,550.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษาความ

สะอาดและระบบเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย

          70,000.00        70,000.00               70,000.00 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด 

เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 110,000.00       110,000.00    82,550.00             -                       -                      -                  



สวนท่ี 4 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

--------------------------------- 
  

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

   โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  360  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     145    ราย  

 - หญิง  จํานวน     215    ราย 
 

อายุ - ต่ํากวา  20 ป จํานวน 39  ราย  - 20 – 30 ป จํานวน  44  ราย  - 31 – 40 ป จํานวน  52 ราย                                
-  41 – 50 ปจํานวน  74  ราย  - 51 – 60 ป จํานวน  69  ราย - มากกวา  60 ป  จํานวน 82 ราย 

 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา    จํานวน   135    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    153   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเทา  จํานวน  27 ราย - ปริญญาตรี      จํานวน    45   ราย 
-  สูงกวาปรญิญาตรี   จํานวน     -    ราย   - อ่ืน ๆ จํานวน    -   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ         จํานวน    8   ราย- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน       6   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว    จํานวน  78  ราย  - รับจาง                จํานวน    160   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จํานวน  53  ราย  - เกษตรกร             จํานวน      22   ราย     
   - อ่ืน ๆ จํานวน  33 ราย  

ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจ

มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไมพอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 196 54.40 10 2.80 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 166 46.10 179 49.7 15 4.20 

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 160 44.40 191 53.10 9 2.50 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 147 40.80 206 57.20 7 1.90 

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 193 53.60 13 3.60 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 155 43.10 193 53.60 12 3.30 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 157 43.60 192 53.33 11 3.10 

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 162 45.00 187 51.90 11 3.10 

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 142 39.40 205 56.90 13 3.60 

หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  360    ราย    
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโคกกรวด ในภาพรวม    ปรากฏวา ในจํานวน
หัวขอประเด็น ท้ัง 9  ขอ นั้น เฉล่ียความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  34.39,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  43.54 
และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  2.53 

  
 
 
 
 
 

 หนา 1 

 



สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 

 หนา 2 

 



 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 
 

 หนา 3 

 



 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 

 หนา 4 

 



 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 
 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เน่ืองจากบางโครงการตองใชงบประมาณจํานวน
มากในการดําเนินโครงการ 

 2. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลและไมมี
ความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 

 3. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของเทศบาล ทําใหการ 

ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
   

ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการตอไป 

 2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

 3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางตอเน่ือง  

 4.  จัดใหมีการประชุมช้ีแจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานและผูนํา
ชุมชน 
   

 

 

 

 
 

 

 หนา 5 
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