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ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบหนึ่งปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2  
ถึง กันยายน ๒๕๖3)  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   ในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น   
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา    
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป  
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

  เทศบาลต าบลโคกกรวด ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  1.  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมภายในหลัง 
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 
 



  4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานะทางการเงิน การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้มากขึ้น 
ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลโคกกรวด รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 
  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลโคกกรวด และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 1 บทน า               
   1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     1  
   2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     2  
   3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2  
   4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     5  
      5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     8 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     9 

ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผล       12 

ส่วนที่  4  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลโคก
กรวดจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลโคกกรวดว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบล            
โคกกรวด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกกรวด 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้ นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโคกกรวดให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒ นาเทศบาลต าบลโคกกรวดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

 

 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า   สิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด /ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล   โคกกรวด และชุมชน
ทั้ง 18 ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบั ติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวด พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ          สภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น  ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี               (๔) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดที่สภาเทศบาลต าบลโคกกรวดคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบล
โคกกรวดคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   
 
 
 
 



โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลต าบลโคกกรวดได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโคกกรวดประกอบด้วย 
  1.  นายแถม  โชติกลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  2.  นายอ านาจ  เทียมโคกกรวด ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  3.  นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  4.  นางภัสสร  บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  5.  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  6.  นางสมประสงค์  ประพิน ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  7.  นางสีเหลือม  โสภณ  ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  8.  นายสามารถ ขอพ่ึงกลาง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนต าบลโคกกรวด กรรมการ 
  9.  นางสาวทัศนีย์  รอดพิพัฒน์ ครู คศ.3 ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  10. นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
  11. นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
              และเลขานุการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ก าหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
โคกกรวดดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล น าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 



  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น กา รแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลต าบลโคกกรวด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลโคกกรวดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขี ยนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดต่อนายกเทศมนตรีต าบล โคก
กรวดเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลโคกกรวด  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีอ านาจหน้าที่    ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อนายกเทศมนตรีต าบล            
โคกกรวด เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โคกกรวดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลโคกกรวด
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน า ไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล      
โคกกรวดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลโคกกรวดมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดซึ่ งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโคกกรวดทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 



    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการ
ทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โคกกรวดใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโคกกรวด 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/เทศบาลต าบลโคกกรวดคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  



  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ ของเทศบาลต าบลโคกกรวดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลโคกกรวดแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลโคกกรวดเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโคกกรวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลโคกกรวด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 

 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดให้บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันวาง
ไว้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและท าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
 
 

โคกกรวดเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจคู่ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม 
ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน 

 



1.4 ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนครั้งที่มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
2. จ านวนเกษตรกรที่มีได้รับการช่วยเหลือ 
3. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนเส้นทางระบายน้ าที่มีมาตรฐาน การระบายน้ าสะดวกไม่ท่วมขัง 
5. จ านวนการใช้น้ าประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ าได้ดี (จากการขุดลอก) 
7. จ านวนเด็ก เยาวชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อลดลง 
10. จ านวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกปี 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 
16. จ านวนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
17. มีการท ากิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจ าทุกปี 
18. ปริมาณขยะตกค้างลดลง 
19. ไม่มีการร้องเรียนปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
20. จ านวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่ได้รับการดูแลลดลง 
21. จ านวนที่มีการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
22. จ านวนผู้ว่างงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
1.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและท าการเกษตรเพียงพอและทั่วถึง 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้และปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 



1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ

การจัดการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้  โดยแบ่งตามพันธ
กิจ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
2. จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
4. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
5. บ ารุงรักษาจ ารีตประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ค าชี้แจง  :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................เทศบาลต าบลโคกกรวด............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละ 1 ครั้ง ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี

          100,000              30,000                 4,430 เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง 
 100%

เด็กนักเรียนเรียนรู้
ได้ประสบการณ์
จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศัย

          100,000              20,000                         - เพิม่ทักษะการ
เรียนรู้ใหแ้กเ่ด็ก
นักเรียน90%

เด็กมีพฒันาการ
ทักษะการเรียนรู้
มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่             20,000              10,000                 1,800 เพือ่ใหท้ราบ
จ านวนนักเรียน
ท่ีมาเรียนในศูนย์
 100%

จ านวนนักเรียนท่ี
แน่นอน

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วฒันธรรมไทย

            10,000              10,000                 4,986  เด็กรู้และเขา้ใจ
ใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ
เขา้ใจและซาบซ้ึง
ในด้านศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม
ไทย

กองการศึกษา

5 โครงการแขง่ขนักฬีาสีภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

          100,000              90,000                         -  เด็กมีอารมณ์
และสติปญัญาดี 
100%

เด็กนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมท า
กจิกรรมร่วมกนั
และกอ่ใหเ้กดิ
ความรัก ความ
สามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชมุผู้ปกครอง             20,000              10,000                 7,875 ผู้ปกครองได้รับรู้
นโยบายของ
ศูนยฯ์'90%

ผู้ปกครองทราบถงึ
แนวทางการ
ด าเนินการในการ
เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
โครงการอาหารกลางวนั

          352,800           352,800            352,800 เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบ 
100%

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ได้รับประทาน
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าจัดการเรียนการสอน

          122,400           122,400            122,400 เด็กได้รับการ
พฒันาครบ 
100%

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ได้รับการพฒันา
ครบทุกคน

กองการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าหนังสือเรียน

            14,400              14,400              14,400 เด็กมีหนังสือ
เรียนครบ100%

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีหนังสือเรียน
ครบทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าอปุกรณ์การเรียน

            14,400              14,400              14,400 เด็กมีอปุกรณ์การ
เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีอปุกรณ์การ
เรียนครบทกุคน

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

            21,600              21,600              21,600 เด็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนครบ 
100%

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีชดุนักเรียน
ครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

            30,960              30,960              30,960 เด็กได้เขา้ร่วม
กจิกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กครบ
 100%ครบทกุคน

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน

            20,000              10,000                 9,610  เด็กมีส่ือการ
เรียนท่ีเหมาะสม
กบัวยั 100%

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้มากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอดุหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนต าบลโคกกรวด

       3,752,000        3,752,000         3,505,920 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวนั

เด็กนักเรียน
โรงเรียนต าบลโคก
กรวดได้รับอาหาร
กลางวนัที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุง
รัฐประชานุกลู) และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โคกกรวด

       1,935,363        1,935,362         1,746,428 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน
โรงเรียนต าบลโคก
กรวดได้รับอาหาร
เสริม (นม)ท่ีมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

16 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
เงินอดุหนุนส าหรับพฒันาผู้
ประกอบวชิาชพีครูท่ีสังกดั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

            40,000              40,000              40,000 ครูมีการพฒันา
มากขึ้น 80%

ครูในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีการสอน
ท่ีมีคุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

รวม 16  โครงการ 6,656,486 6,466,485 5,880,172

                

 
 
 
 
 
 
 
 



      3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
 3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมชว่ยเหลือ
เกษตรกร

            50,000              20,000                         - เกษตรกร 80% 
ได้รับความ
ชว่ยเหลือ

เกษตรกรมีอาชพี
มั่นคงและมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000 20,000 -

      4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสงัคม
4.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์และปอ้งกนั

ปญัหายาเสพติด
            50,000              50,000                         - นักเรียน เยาวชน

และประชาชน
ร่วมกจิกรรม 
80%

ชมุชนในเขต
เทศบาลปลอด
จากปญัหายาเสพ
ติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 50,000 50,000 -

4.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแขง่ขนักฬีาเทศบาล

ต าบลโคกกรวดต้านยาเสพติด
          500,000           250,000                         - เยาวชนและ

ชมุชนใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กดิประโยชน์ 
100%

ประชาชนท า
กจิกรรมยามวา่งท่ี
เปน็ประโยชน์ไม่
ไปยุ่งเกีย่วกบัยา
เสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยา
เสพติดในชมุชนในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด

          150,000              20,000                         - เยาวชนและ
ชมุชนใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กดิประโยชน์ 
100%

ประชาชนท า
กจิกรรมยามวา่งท่ี
เปน็ประโยชน์ไม่
ไปยุ่งเกีย่วกบัยา
เสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีา
ส าหรับชมุชน

100,000 100,000                         - ชมุชนมีอุปกรณ์กีฬา
 80%

ประชาชนในชมุชนได้
เล่นกีฬา

กองการศึกษา

4 โครงการณรงค์ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

          400,000           100,000              97,290 เยาวชนและ
ชมุชนใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กดิประโยชน์ 
100%

ชมุชนในเขต
เทศบาลปลอด
จากปญัหายา
เสพติด

กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ 1,150,000 470,000 97,290  
 
 
 
 



 4.3 แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ

ของผู้สูงอายุ
          400,000           300,000                         - 1. ผู้สูงอายไุด้รับ

ความสุขทั้งทาง
กายและจิตใจ
เพิม่ขึ้น 5%
2. มีความพงึ
พอใจในการ

1.ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลสุขภาพ
อยา่งถกูต้อง และ
มีคุณภาพชวีติที่ดี
2.  ผู้สูงอายไุด้เขา้
วดัฟงัเทศน์และ
ปฏบิติัธรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 400,000 300,000                         - 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชพี

ในชมุชน
          750,000           300,000              72,900 ประชาชนมีรายได้

เพิม่ขึ้น 60%
กลุ่มอาชพีของ
เทศบาลได้รับการ
ส่งเสริมอาชพี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการพฒันาศักยภาพของ
ผู้น าชมุชน

          750,000           700,000                         - ผู้น าชมุชน 80%
 มีความรู้เพิม่ขึ้น

สร้างผู้น าชมุชนได้ ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ
ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส และผู้
พกิาร

          100,000              50,000                         - ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้พกิารในเขต 
เทศบาลมีคุณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

            50,000              30,000                         - ร้อยละ 50% 
กลุ่มสตรีได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนในเร่ือง
ต่างๆ

กลุ่มสตรีมีความรู้ 
และได้รับการ
ส่งเสริมในด้าน
ต่าง ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

            50,000              30,000                         - ร้อยละ 50% 
ของประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ใหค้วามรู้ในเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้ใน
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบคุคลในครอบครัว

            20,000              20,000                         - ปญัหาเร่ืองการ
กระท าความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
 และบคุคลใน
ครอบครัวลดลง 
10%

ปญัหาเร่ืองความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
 และบคุคลใน
ครอบครัวลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 
 
 
 



 
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการด าเนินงานสวสัดิการ

ชมุชนกองทุนเงินออมวนัละ 
1 บาท

            50,000              50,000                         - ประชาชน 70%
 มีความรู้ความ
เขา้ใจโครงการ

ประชาชนได้มีการ
ออมเงินอยา่ง
ต่อเนื่อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจิตอาสาพฒันา
ท้องถิ่น

          100,000           100,000              70,063  จิตอาสา นักเรียน
 ประชาชน เขา้
ร่วมกจิกรรรม 
70%

สถานท่ีราชการ คู 
คลอง ท่ี
สาธารณประโยชน์
 สะอาด สวยงาม 
ร่มร่ืน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 8  โครงการ 1,872,563 1,282,563 145,526

4.5  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการใหก้ารสงเคราะห์

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ
     10,293,000        9,522,600         9,179,200 ผู้สูงอายไุด้รับ

ความชว่ยเหลือ 
100%

ผู้สูงอาย ุในเขต
เทศบาลมีรายได้มี
คุณภาพชวีติท่ีดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหก้ารสงเคราะห์
เบี้ยยงัชพีผู้พกิาร

       2,211,000        2,217,600         2,026,400 ผู้พกิารได้รับ
ความชว่ยเหลือ 
100%

ผู้พกิาร ในเขต
เทศบาลมีรายได้มี
คุณภาพชวีติท่ีดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหก้ารสงเคราะห์
เบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์

            50,000              24,000                 7,000 ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
ความชว่ยเหลือ 
100%

ผู้ปว่ยเอดส์ ในเขต
เทศบาลมีรายได้มี
คุณภาพชวีติท่ีดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบล
โคกกรวด

          100,000           100,000                         - ประชาชน 70%
 มีความรู้ความ
เขา้ใจโครงการ

ประชาชนได้มีการ
ออมเงินอยา่ง
ต่อเนื่อง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ 12,654,000 11,864,200 11,212,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1  แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ

ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ
            50,000              30,000                 5,850 ส่งเสริมพฒันา

คุณภาพคนใน
ชมุชนของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
5%

1. ประชาชนได้มี
สุขภาพดี แขง็แรง
 ทั้งกายและใจ
2. มีการจัดต้ัง
กลุ่มออกก าลังกาย
อยา่งน้อย 5 กลุ่ม
 และด าเนิน
กจิกรรมท่ีมีอยู่
เดิมอยา่งต่อเนื่อง
3. จ านวนสมาชกิ
ชมรมเพิม่มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

            60,000              60,000              59,542 1. ไม่มีผู้ปว่ยและ
เสียชวีติจากโรค
พษิสุนัขบา้
2. สุนัข แมว 
ได้รับวคัซีนครบ 
100%

การด าเนินงาน
ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบา้มี
ประสิทธภิาพ
ด าเนินงานได้
ครอบคลุมครบถว้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพฒันาศักยภาพของ
แกนน าสาธารณสุขในชมุชน

          400,000           200,000              14,970 แกนน า
สาธารณสุขใน
ชมุชนมีความรู้
ความเขา้ใจใน
งานแกนน า
สาธารณสุขชมุชน
เพิม่มากขึ้น 5%

แกนน าสาธารณสุข
ในชมุชนได้รับ
ความรู้ พฒันา
ศักยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้
ชมุชนมีความ
เขม้แขง็ด้านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและ

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
          150,000           100,000              97,701 ไม่มีผู้เสียชวีติจาก

โรคไขเ้ลือดออก
1. สามารถ
ปอ้งกนัและ
ควบคุมการเกดิโรค
ไขเ้ลือดออกได้
อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2.  อตัราปว่ยด้วย
โรคไขเ้ลือดไม่เกนิ
 50:ประชากร
แสนคน
3.เยาวชน 
ประชาชนใน
ชมุชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปอ้งกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 
ตระหนักและมี
ส่วนร่วมอยา่ง
จริงจังในการ
ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 อดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

          360,000           360,000            360,000 ชมุชนแต่ละชมุชน
ได้รับเงินอดุหนุน 
ชมุชนละ 
20,000 บาท

ชมุชนมี
งบประมาณได้
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขชมุชน
ละ 3 โครงการ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 5  โครงการ 1,022,563 752,563 540,626

           8.2  แผนงานงบกลาง5.2  แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุน

หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ
ในพืน้ท่ีเทศบาลต าบล
โคกกรวด

          300,000           300,000            265,300 จ านวนประชาชน
มีสุขภาพเพิม่ขึ้น

ประชาชนมี
สุขภาพดีด้วยการ
บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 300,000 300,000 265,300  
 
 
 
 



      6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างปา้ยแหล่ง
เรียนรู้งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโคก
กรวด  ต้นแบบเฉลิมพระ
เกยีรติฯ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล  พระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลโคกกรวด  
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 6 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง  
จังหวดันครราชสีมา

            91,300              91,300              39,700 มีปา้ยศูนยเ์รียนรู้
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  จ านวน 
1 ปา้ย

มีปา้ยศูนยเ์รียนรู้
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงหอ้ง
เอนกประสงค์ บริเวณอาคาร
พพิธิภณัฑ์เทศบาลต าบลโคก
กรวด  หมู่ท่ี 6   ต.โคกกรวด 
 อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

          350,000     350,000    
(โอนเงิน)

  (กนัเงิน) เพือ่ใหม้ีพืน้ท่ีท า
กจิกรรมเพิม่ขึ้น 
20%

ประชาชนมีพืน้ท่ี
ท ากจิกรรมเพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการต่อเติมอาคาร
พพิธิภณัฑ์เทศบาลต าบลโคก
กรวด

          290,000     290,000    
(โอนเงิน)

 (กนัเงิน) เพือ่ใหม้ีพืน้ท่ีท า
กจิกรรมเพิม่ขึ้น 
20%

ประชาชนมีพืน้ท่ี
ท ากจิกรรมเพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 91,300            91,300             39,700             

6.3 แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงขยาย
หลังคากนัแดดอาคารโรงผลิต
กา๊ซชวีภาพจากขยะชมุชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด หมู่ท่ี
 4 
ต.โคกกรวด อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

          100,000           100,000            100,000 มีพืน้ท่ีในการ
จัดเกบ็ส่ิงของ
เพิม่ขึ้น 10%

มีพืน้ท่ีใชส้อย
เยอะขึ้นและไม่มี
ทรัพยสิ์นของทาง
ราชการเสียหาย

กองสาธารณสุข

รวม 1  โครงการ 100,000          100,000          100,000           

 
 
 
 
 
 



6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ท่ี 1 ต.
โคกกรวด

          446,000    446,000 (จ่าย
ขาดเงินสะสม)

           446,000 พืน้ท่ีท ากจิกรรม
เพิม่ขึ้น  20%

ประชาชนมีพืน้ท่ี
เพิม่ขึ้น

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงถนนแอล
ฟลัท์ติกบริเวณถนนเทศบาล 
3  หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา

          390,300           390,300            341,000 เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

3 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ
จราจรบริเวณส่ีแยกถนน
เทศบาล 23 ตัดกบัถนน
เทศบาล 5 
บา้นหนองหวา้  หมู่ท่ี 1  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

       1,398,600        1,398,600         1,398,600 มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
 ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 70

ประชาชนมีความ
พงึพอใจในการมา
ใชบ้ริการของ
เทศบาล

กองชา่ง  (กนั
เงิน)

4 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 
12  หมูท่ี 1  ต าบลโคกกรวด
  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา

          985,600           985,600            638,000 สามารถระบายน้ า
ได้กวา่ 80%

ภายในหมู่บา้นไม่
มีน้ าท่วมขงัและน้ า
เสีย

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงถนนแอล
ฟลัท์ติกบริเวณถนนซอยละ
ลมหม้อ 1  บา้นละลมหม้อ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา

          281,700           281,700            234,000 เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

6 โครงการปรับปรุงถนนแอล
ฟลัท์ติกบริเวณถนนซอยละ
ลมหม้อ 4 ถงึ บา้นนายแมน 
 บา้นละลมหม้อ หมู่ท่ี 4  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          567,800           567,800            390,000 เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

7 โครงการปรับปรุงถนนแอล
ฟลัท์ติก บริเวณถนนถนน
เทศบาล 10 หมู่ท่ี 3 ต าบล
โคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          750,500           750,500            491,000 เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

 
 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
8  โครงการปรับปรุงถนนแอล

ฟลัทติ์ก  บริเวณถนนถนน
เทศบาล 24  หมู่ที่  6  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวดันครราชสีมา

          488,700           488,700            452,000 เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า
คสล.บริเวณถนนเทศบาล 11
 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 12  
หมู่ที่ 1  ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา

       1,731,600        1,731,600                         - สามารถระบายน้ า
ได้กวา่ 80%

ภายในหมู่บา้นไม่
มีน้ าทว่มขงัและน้ า
เสีย

กองชา่ง

10 ปา้ยโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ 
บริเวณสวนสาธารณะ สระ
มโนรา
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวดันครราชสีมา

          314,500           314,500            313,000 สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
สวยงาม

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างอาคารโรง
จอดรถ  บริเวณโรงแกส๊  
พืน้ที่สาธารณะ 9 ไร่ บา้นละ
ลมหม้อ ต าบลโคกกรวด
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา

          460,500    460,500     
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) มีพืน้ที่ในการจัด
กจิกรรมเพิม่ขึ้น 
20%

ประชาชนใน
ชมุชนมีพืน้ที่ใช้
สอยในการท า
กจิกรรมเพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

12 กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 4 (ซอยบา้น
นายเผด็จ  ถ้ ากลาง) หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

            58,700      58,700     
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

13 กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอยหนองหวา้ 1 (จากบา้น
นางก าไลย ์จั้นอรัญ ถงึบา้น
นายวนิัด  ปล่ังกลาง) หมู่ที่ 1
 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

            29,600       29,600     
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างถนน 
บริเวณที่สาธารณประโยชน์ 9
 ไร่  หมู่ที่ 4 ต าบลโคกกรวด 
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา

          318,500    318,500    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า

 คสล.พร้อมเทกลับพืน้ คสล. 
บริเวณจากถนนเทศบาล 23
 ถงึถนนเทศบาล 5 หมู่ท่ี 1 
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          119,100     119,100    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) สามารถระบายน้ า
ได้กวา่ 80%

ภายในหมู่บา้นไม่
มีน้ าท่วมขงัและน้ า
เสีย

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า
 คสล.พร้อมเทกลับพืน้ คสล. 
บริเวณถนนถนนทางเขา้
หมู่บา้นเลิศธรรม  (จากแยก
ถนนเทศบาล 23 เชื่อมต่อ
ระบบระบายน้ าเดิม)  หมู่ท่ี 
1ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          499,700       499,700    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) สามารถระบายน้ า
ได้กวา่ 80%

ภายในหมู่บา้นไม่
มีน้ าท่วมขงัและน้ า
เสีย

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า
 พร้อมเทกลับพืน้ คสล. 
บริเวณแยกบา้นเลิศธรรมถงึ
ระบบระบายน้ าเดิมหลังวดั
หนองหวา้  หมู่ท่ี 1 ต าบล
โคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          388,000      388,000    
(โอนเพิม่)

  (กนัเงิน) สามารถระบายน้ า
ได้กวา่ 80%

ภายในหมู่บา้นไม่
มีน้ าท่วมขงัและน้ า
เสีย

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลัท์ติก  พร้อม
ปรับปรุงฝาพกัน้ า  บริเวณ
ถนนเทศบาล 16  หมู่ท่ี 14 
          ต.โคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          483,900      483,900    
(โอนเพิม่)

  (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างร้ัว  บริเวณ
ศูนยส่์งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลโคกกรวด  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          187,900      187,900    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

 
 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการขยายผิวจราจร คสล.

 บริเวณถนนเทศบาล 1 
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          257,800      257,800    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

21 โครงการซ่อมแซมถนนดินลง
หนิคลุก  บริเวณถนนที่
สาธารณะประโยชน์ 9  ไร่ 
หมู่ที่ 4  ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา

          199,800      199,800    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

22 โครงการติดต้ังชดุลูกขา่ย
เคร่ืองรับสัญญาณ  บริเวณ
หอกระจายขา่วแบบไร้สาย 
หมู่ที่ 1,2,3,4,6 ภายในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          493,900      493,900    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ขา่วสาร เพิม่ขึ้น 
50%

ประชาชนทราบ
ขอ้มูลขา่วสารที่
ทางเทศบาลได้
ประชาสัมพนัธ์

กองชา่ง

23 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
 บา้นดอนแต้ว  หมู่ที่ 3 และ
บา้นละลมหม้อ  หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          160,700      160,700    
(โอนเพิม่)

  (กนัเงิน) ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ขา่วสาร เพิม่ขึ้น 
50%

ประชาชนทราบ
ขอ้มูลขา่วสารที่
ทางเทศบาลได้
ประชาสัมพนัธ์

กองชา่ง

24 โครงการปรับปรุงตีเส้น
จราจรถนนเทศบาล  บริเวณ
ถนนเทศบาล 23 ถนน
เทศบาล 6 ถนนเทศบาล 8 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต าบล
โคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          239,200      239,200    
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

25 โครงการปรับปรุงตีเส้น
จราจรถนนเทศบาล  บริเวณ
ถนนเทศบาล 5 ถนนเทศบาล
 4 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา

          242,500      242,500   
(โอนเพิม่)

  (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

26 โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจร
เทศบาล  บริเวณถนนเทศบาล
 18 ถนนเทศบาล 19 ถนน
เทศบาล 20 หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเทศบาล
 21 ถนนเทศบาล 22 หมู่ที่
 2 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          285,300      285,300   
(โอนเพิม่)

    (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

และปรับปรุงทาสีร้ัว  บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลโคก
กรวด  หมู่ท่ี 6 ต าบลโคก
กรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          178,900      178,900   
(โอนเพิม่)

    (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

28 โครงการปรับปรุงฝาบอ่พกัน้ า
 (ฝาเหล็ก) บริเวณถนน
เทศบาล 1 (จากแยกถนน
เทศบาล 18 ถงึบา้น ร.ต.
เกยีรติศักด์ิ  ทองศรี) หมู่ท่ี 3
 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          177,100      177,100   
(โอนเพิม่)

    (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

29 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า (ฝาเหล็ก) บริเวณ
ถนนเทศบาล 20 (จากแยก
ถนนเทศบาล 19 ถงึโรงสูบ
น้ าบริษทัราสีมาผลิตเหล็ก 
จ ากดั) หมู่ท่ี 4 ต าบลโคก
กรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          440,800      440,800   
(โอนเพิม่)

   (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

30 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า (ฝาเหล็ก) บริเวณ
ถนนเทศบาล 19 (จากอาคาร
เอนกประสงค์ถงึบา้นนาง
พรรณนพ  เพยีรสูงเนิน) หมู่ท่ี
 3 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา

          142,100      142,100   
(โอนเพิม่)

   (กนัเงิน) ประชาชนมีความ
พงึใจร้อยละ 80%

มีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
และมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

31 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต  พร้อม
ปรับปรุงฝาบอ่พกัน้ า (ฝา
เหล็ก)  บริเวณถนนเทศบาล 
9 (ถนนทางเขา้
สวนสาธารณะสระมโหราห)์ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา

          328,900      328,900   
(โอนเพิม่)

 (กนัเงิน) เทศบาลมีถนน
ส าหรับ คมนาคม
ได้อยา่งสะดวก 
70 %  ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใชถ้นนสัญจร
ไป - มา

กองชา่ง

รวม 31  โครงการ 13,058,452     6,919,552       4,713,852         
 
 
 
 
 



6.5  แผนงานการพาณิชย์
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ าใส

 บริเวณส านักงานการประปา
 ม.3 บา้นดอนแต้ว ต.โคก
กรวด

       4,311,000        4,311,000         4,311,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อยา่งพอเพยีง 
100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ได้มาตรฐาน
ส าหรับใชอ้โุภค
บริโภคอยา่ง
พอเพยีง

กองการประปา
  (จ่ายขาดเงิน
สะสม)

2 โครงการปรับปรุงประตูด้าน
ทิศตะวนัตก พร้อมทาสีร้ัว

          500,000           500,000                         - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อยา่งพอเพยีง 
100%

เพือ่ใชใ้น
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

กองการประปา

3 โครงการขดุลอกบอ่พกัตะกอน           100,000           100,000                         - เพือ่ใชใ้น
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

เพือ่ใชใ้น
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

กองการประปา

4 โครงการปรับปรุงเพิม่เติม
ประสิทธภิาพระบบประปา  
(วางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา
ของการประปาส่วนภมูิภาค
ใหแ้กก่ารประปาเทศบาล

       1,810,300  1,810,300      
       (โอนต้ังจ่าย
เปน็รายการใหม่)

 (กนัเงิน) ประชาขนมี
น้ าประปาใช้
อยา่งพอเพยีง 
100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ได้มาตรฐาน
ส าหรับใชอ้โุภค
บริโภคอยา่ง

กองการประปา

รวม 4  โครงการ 6,721,300.00  6,721,300.00  4,311,000.00   

7.  ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรมประเพณี และกีฬา

7.1  แผนงานบรหิารทัว่ไป
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวนัท้องถิ่นไทย           100,000              50,000                         - ส่วนราชการ 
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี ได้เขา้
ร่วมงานและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญ

ประชาชน
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
ท้องถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพนัปหีลวง 
12 สิงหา วนัแม่แหง่ชาติ

          250,000           200,000              71,942 ประชาชน 70% 
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภกัดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบนั

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี
และตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบนัฯ ยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงาน
วนัปยิมหาราช

            60,000              50,000              28,980 ประชาชน  60%
 ได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการวนัคล้ายวนัพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูิพล
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร

          150,000           100,000              78,840 ประชาชน 60% 
ได้ร่วมแสดงความ
ระลึกถงึ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลย
เดช

ประชาชนได้แสดง
ความระลึกถงึ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดุลยเดช

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการวนัขึ้นปใีหม่             50,000              40,000              28,070 ประชาชน  60%
 ได้ร่วมสืบสาน
วฒันธรรมไทย

ประชาชนได้ร่วม
สืบสานวฒันธรรม
ไทยและสร้าง
ความสัมพนัธอ์นัดี
ในชมุชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดการแขง่ขนักฬีา
ทอ้งถิ่นประชาชนอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา คร้ังที่ 14

          500,000              10,000                         - บคุลากรเทศบาล
 90 % มีโอกาส
เชื่อมความส า
พนัธท์ี่ดีระหวา่งกนั

พนักงานเทศบาล
แต่ละเทศบาลมี
สัมพนัธไ์มตรีที่ดี
ต่อกนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

          250,000           200,000            128,624 ประชาชน 70% 
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภกัดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบนั

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี
และตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบนัฯ ยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการวนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร

            20,000              20,000              16,000 ประชาชน 60%
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภกัดี

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการงานวนัพระราชพธิ ี 
รัฐพธิแีละวนัส าคัญของชาติ

            50,000              50,000  - การจัดงานวนั
และการเขา้
ร่วมงานพระราช
พธิ ีรัฐพธิแีละวนั
ส าคัญของชาติ
สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนงาน/
โครงการไม่น้อย
กวา่ 3 กจิกรรม

ท าใหก้ารจัดงาน
และการเขา้
ร่วมงานพระราช
พธิ ีรัฐพธิแีละวนั
ส าคัญของชาติ
ด าเนินได้ตาม
รูปแบบพธิกีาร

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชนิี

          250,000           100,000              62,486 พนักงานเขา้ร่วม
โครงการ 80%

พนักงาน ลูกจ้าง 
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของวนั
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 10  โครงการ 1,682,563 822,563 417,505  
 
 
 



7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

300,000 190,000 189,954 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  ได้รับ
ความสุข  สนุกสนาน
 และส่งเสริมสนับสนุน
ใหเ้ด็กมีความคิด

กองการศึกษา

2 โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

350,000 220,000 219,483 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม 80%

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย
และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
ชมุชน

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

400,000 300,000 - ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม  80%

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย
และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
ชมุชน

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีเขา้พรรษา 70,000 50,000 49,557 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม  80%

ประชาชนได้ร่วมกัน
ท าบญุถวายเทยีน
ตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม  4  โครงการ 1,120,000 760,000 458,994

8.  ยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
8.1  แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเพิม่

ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
          500,000           500,000                    450 เทศบาลมี

ประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน
สูงขึ้น 50%

ผู้บริหาร  สมาชกิ
สภาเทศบาล 
พนักงานและ
ลูกจ้างปฏบิติังาน
ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพได้
อยา่งมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม

          150,000           150,000                 9,750 บคุลากร 80%  
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาล
มีคุณธรรม  
จริยธรรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคล่ือน
ท่ีพบประชาชน

          160,000           120,000              42,825 ประชาชน ๗๐ %
  ได้รับความ
สะดวกในการ
ใหบ้ริการมากขึ้น

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวก

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 



ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น
          500,000           500,000                         - ประชาชนมาใช้

สิทธเิลือกต้ังร้อย
ละ 60%

มีการเลือกต้ัง
นายกฯและ
สมาชกิสภา
เทศบาลท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกปอ้งสถาบนั
ของชาติ

          100,000           100,000              52,347  ประชาชน 60%
 ได้แสดงความ
จงรักภกัดี

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดี 
ต่อชาติ 
พระมหากษตัริย์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการส ารวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลพืน้ฐานในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

            50,000              10,000                         - มีขอ้มูบชมุชน
ครอบคลุมทกุด้าน
 70%

มีขอ้มูลชมุชน
ครอบคลุมทกุด้าน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจ้างนักเรียน  
นักศึกษาปฏบิติังาน
นอกเวลาเรียน

          150,000              30,000              26,850  นักเรียน40% มี
รายได้เพิม่ขึ้น

นักเรียน  
นักศึกษามีรายได้
ในชว่งปดิภาคเรียน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพือ่
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น

            50,000              50,000              16,130 ประชาชน 70%
 มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพฒันา
เทศบาลฯ

ประชาชนได้
ร่วมกนัเสนอ
ปญัหา ร่วมกนัคิด
เพือ่พฒันาชมุชน
ตนเอง

กองวชิาการ
และแผนงาน

9 โครงการอบรมการจัดท า
แผนชมุชน

            50,000              50,000                         - ประชาชน 60%
 มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชมุชน

ประชาชนเขา้ใจ
และทราบถงึ
ความส าคัญของ
การจัดท าแผน
ชมุชน

กองวชิาการ
และแผนงาน

10 โครงการจัดใหค้วามรู้ในเร่ือง
กฎหมายท่ัวไป

            50,000              50,000              14,420 ประชาชน 50% 
รู้กฎหมายเพิม่ขึ้น

ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถ
น ากฎหมายมาใช้
แกไ้ขปญัหาใน
เบื้องต้นใน
ชวีติประจ าวนัได้

กองวชิาการ
และแผนงาน

11 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบั พรบ.ขอ้มูลขา่วสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540

            50,000              50,000              10,290 ประชาชน 50% 
รู้พระราชบญัญัติ
ขอ้มูลขา่วสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ.2540

ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถ
น าไปปฏบิติัตาม
พระราชบญัญัติ
ขอ้มูลขา่วสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540

กองวชิาการ
และแผนงาน

12 โครงการปรับขอ้มูลแผนท่ี
และทะเบยีนทรัพยสิ์น และ
การจัดท าฐานขอ้มูลในการ
จัดเกบ็ รายได้

          115,000           115,000                         - ขอ้มุลแผนท่ีภาษี
เปน็ปจัจุบนั 
ครบถว้น'100%

เทศบาลมีรายได้
เพิม่มากขึ้นจาก
การปรับปรุงแผน
ท่ีภาษี

กองคลัง

รวม 12  โครงการ 1,927,563 1,727,563 175,625  
 
 
 
 



9.  ยทุธศาสตรด์้านการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์ิน
9.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง             50,000              50,000                         - การดับเพลิงมี
ประสิทธภิาพ 
80 %

เพือ่เตรียมพร้อม
เมื่อเกดิเหตุอคัคีภยั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรม  อปพร.             50,000              10,000  - อปพร. สามารถ
ปฏบิติังานได้
อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 
๗๐ %

อาสาสมัครมี
ความรู้และ
สามารถปฏบิติังาน
ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาศักยภาพให้
รอดจากการจมน้ า

            50,000              40,000                         - ผู้ผ่านการอบรม
โครงการได้รับ
ความรู้และ
สามารถชว่ยเหลือ
ผู้อืน่ได้ ร้อยละ 
70%

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ปอ้งกนัและรู้จักวธิี
ชว่ยเหลือคนจมน้ า

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนน
ในชว่งเทศกาล

          100,000              50,000              13,000 การเกดิอบุติัเหตุ
เปน็ ๐%

จ านวนอบุติัเหตุ
จราจรในเขต
เทศบาลลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการติดต้ังและเปล่ียนถงั
เคมีดับเพลิง

          100,000           100,000                         - ประชาชนลด
ความเส่ียงในการ
เกดิอคัคีภยั 
100%

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัจากการ
เกดิอคัคีภยั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั  
ประจ าเทศบาลต าบลโคกกรวด

          200,000     200,000   
(โอนเพิม่)

           116,391 มีตัวแทนจิตอาสา
ภยัพบิติัท่ีผ่านการ
อบรมสามารถ
ปฏบิติัหน้าท่ี ใน
พืน้ท่ีเกดิเหตุได้
อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏบิติัหน้าขว่ย
เหลือเจ้าพนักงาน
ในการปอ้งกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 6  โครงการ 550,000 250,000 129,391

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 250,000 200,000 - ร้อยละของความ
ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์น
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

รวม 1  โครงการ 250,000 200,000 -  
 
 
 



10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม
10.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก             50,000              20,000                       -    ประชาชน 70%
 ได้ เขา้ร่วม
กจิกรรมปลูกต้นไม้

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการปลูก
หญ้าแฝกปลูกปา่
สมุนไพรชมุชน
และจัดกจิกรรม
ตาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื           600,000           400,000            170,445  เทศบาลได้เขา้
ร่วมโครงการ 
100%

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและได้รับ
ความรู้เพิม่เติม
เกีย่วกบัการ
อนุรักษพ์นัธกุรรม
พชื

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ 650,000 420,000 170,445

10.2  แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองน่าอยู่และการ
สร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม

100,000 50,000 49,354 ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
เพิม่ขึ้น 50%

ประชาชนมี
จิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
ชมุชนมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
บา้นเมืองสะอาด
สวยงามน่าอยู่

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า 50,000 40,000 - ลดการปล่อยกา๊ซ
ได้ออกไซค์ใหก้บั
เมืองลงได้อยา่ง
น้อยร้อยละ 5

1. ลดการปล่อย
กา๊ซคาร์บอนได
ออกไซค์ใหก้บัเมือง
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรมลดการ
ปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการลดการใชพ้ลังงาน
ไฟฟา้เทศบาลต าบลโคกกรวด

100,000 40,000 11,130 ปริมาณการใช้
ไฟฟา้ของ
ส านักงาน
เทศบาลลดลง
อยา่งน้อยร้อยละ
 5

1. ลดการใช้
พลังงานไฟฟา้ของ
เทศบาลได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2. บคุลกร
เทศบาลรู้จักใช้
ไฟฟา้อยา่งคุ้มค่า 
มีประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

 
 
 
 



10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการการจัดการน้ าเสีย
ครัวเรือน

100,000 30,000 19,258 ปริมาณน้ าเสียใน
ชมุชนลดลงอยา่ง
น้อยละ 5

1. ลดการปล่อยน้ า
เสียลงในล าตะคอง
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรมลดการ
ปล่อยน้ าเสียใน
ครัวเรือน

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 4  โครงการ 352,563 162,563 82,305

10.3  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามเทศบญัญัติ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

2563 2563 2563 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม

            40,000              40,000              31,880 ปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลง 5%

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ข
ปญัหาขยะชมุชน
โดยรู้จักคัดแยก
ขยะต้ังแต่
ครัวเรือนปริมาณ
ขยะชมุชนลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการพฒันางานรักษา
ความสะอาดและระบบเกบ็
รวบรวมขยะมูลฝอย

            70,000              70,000                         - ปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลง 5%

1. บา้นเมือง
สะอาด เรียบร้อย
ไม่เกดิมลพษิต่อ
ส่ิงแวดล้อม
2. การจัดการมูล
ฝอยเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 110,000 110,000 31,880 -                     -                      -                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการที่
เบิกจ่าย 

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 1 - - - 
2. การพัฒนาการศึกษา 19 16 3 14 
3. การพัฒนาการเกษตร 3 1 2 - 
4. การพัฒนาสังคม 19 18 1 6 
5. การพัฒนาสาธารณสุข 9 6 3 6 
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 54 39 15 12 
7. การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรม 16 14 2 10 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 12 2 8 
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10 7 3 2 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 8 6 5 

รวม 154 121 33 63 
 

1.  ในปี 2563  เทศบาลต าบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
จ านวน  154  โครงการ   ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  121  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  78.57  แยกเป็น   

 - โครงการที่ได้ด าเนินการ     จ านวน  63  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.07 
 - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.83 
 - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  34  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28.10 
2. ในปี 2563  เทศบาลต าบลโคกกรวดมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

จ านวน   33   โครงการ   ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  33   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
ในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 3. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด  โควิค 19  ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ได้ 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลโคกกรวดไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  --------------------------------- 

  
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  360  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     159    ราย 

 - หญิง  จ านวน     201    ราย 
 

อายุ - ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 30 ราย  - 20 – 30 ปี จ านวน  48  ราย  - 31 – 40 ปี จ านวน  55 ราย                                
- 41 – 50 ปีจ านวน 76  ราย  - 51 – 60 ปี จ านวน 71  ราย - มากกว่า 60 ปี จ านวน 80 ราย 

 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา    จ านวน   125    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    157   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  30 ราย - ปริญญาตรี      จ านวน    48   ราย 
-  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน     -    ราย   - อ่ืน ๆ จ านวน    -   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ  จ านวน    10   ราย  - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน   15   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  80  ราย  - รับจ้าง  จ านวน    150   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน  50  ราย  - เกษตรกร  จ านวน      26   ราย     
   - อ่ืน ๆ จ านวน  29 ราย  

ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจ

มาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 147 40.83 206 57.22 7 1.95 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

162 45.00 187 51.90 11 3.10 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

154 42.80 193 53.60 13 3.60 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ
สาธารณะ 

157 43.60 192 53.30 11 3.10 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 142 39.44 205 56.95 13 3.61 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 155 43.10 193 53.60 12 3.30 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 154 42.80 196 54.40 10 2.80 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 166 46.10 179 49.70 15 4.20 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 160 44.40 191 53.10 9 2.50 

หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  360    ราย    
 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโคกกรวดในภาพรวม    ปรากฏว่า ใน
จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ  46.10,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  57.22      
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  4.20     
   

 
 
 



สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.54 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.26 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.22 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.25 
 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
รวม 8.36 

  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.90 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.79 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.94 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.80 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 
รวม 8.17 

  

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.56 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.00 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 9.04 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.53 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.89 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 
รวม 8.28 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.23 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.84 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.75 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.88 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.47 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 
รวม 8.74 

  

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.31 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.29 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.47 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 
รวม 8.38 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.48 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.20 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.14 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.53 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.49 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.92 
รวม 8.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.68 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.23 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.11 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.99 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.28 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.86 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.45 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.74 
รวม 8.17 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.88 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.55 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.99 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.29 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.12 
 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.49 
รวม 8.32 

  

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.10 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.88 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.31 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.75 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.29 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.71 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.57 
รวม 8.52 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.46 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.20 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.74 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.29 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

8.45 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.68 
รวม 8.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน
ของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะด าเนินการ 
 3. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของเทศบาล ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
 4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
   

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโคกกรวด 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2  ถึง กันยายน ๒๕๖3) 

*************************** 
  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  รอบหนึ่งปี 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2  ถึง กันยายน ๒๕๖3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก เทศมนตรีต าบล     
โคกกรวด และนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลโคกกรวด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลโคกกรวด จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3     
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2  ถึง กันยายน ๒๕๖3)   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโคกกรวด  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลโคกกรวด  หมู่ที่ 
6  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐๔๔-395062 
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่     28   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

                (นายปรีชา มิตรสูงเนิน) 
                 นายกเทศบาลต าบลโคกกรวด 


